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بـغداد للحوار مع احلكومة االحتادية
واألطــراف الــعــراقـيــة لــلـتــوصل إلى
ــشــاكل الـعــالــقــة بـ اتــفــاق وحل ا
. وأتهم رئيس حكومة االقليم الطرف
مـسرور البارزاني أطرافـاً لم يسمها
بـاستـغالل االحتجـاجات في محـافظة
الـسـلـيـمـانـيـة وحتـريف مـسـارها إلى
الـعنف والتخريب.وقال البارزاني في
كــلــمـة مــتــلــفـزة مــوجــهـة إلـى شـعب
كــردسـتــان تـابـعــتـهــا (الـزمـان) امس
ــدنــيــة (نــحـن نــدعم الــتـــظــاهــرات ا
ـواطني كردسـتان لـلتعـبير الـسلـمية 
عـن آرائـــهم بـــحـــريـــة بـــشـــرط عــدم
االعـــتـــداء عــــلى حـــقـــوق اآلخـــرين)
وأضــاف أن (بـعض األطـراف أسـتـغل
االحــتــجـاجــات وغــيـر مــســارهـا إلى
الــعـنف والـتـخـريب) مــشـيـرا الى ان
(مــا نــشـاهــده بـعــيــد عن الـواقع وال
يــخـدم شــعب كــردسـتـان) مــؤكـدا ان
ــشـكــلـة ال تــكـمن فــقط في مــسـألـة (ا
الــرواتب بل نــحن اصـحــاب قـضــيـة
وأن حـقـوقنـا مخـتـرقة مـنذ سـنوات)
مـشدداً عـلى (عدم الـسماح لـلمـخرب
ـؤســسـات احلــكـومــيـة ــهـاجــمــة ا
وتـغـيـيـر مـسار الـتـظـاهـرات الن هذا
يـــــلــــحـق الــــضـــــرر أوالً بــــحـــــقــــوق
ـــتــظـــاهــرين) وطـــالب الـــبــارزاني ا
ــتــظـــاهــرين ( بــعــدم الــســمــاح في ا
اســتـغاللـهم مـن قـبل هـؤالء لـتــغـيـيـر
مسار التظاهرات) وتابع ان (حكومة
االقــلــيم تــبـذل كل احملــاوالت إليــجـاد
مـعــاجلـات مـنـاسـبـة جلـمـيع االزمـات
الـتي تواجه كـردستـان والتوصل الى
اتــفـاق مع احلـكــومـة االحتـاديـة وفق
أُسـس ومـــبـــاد الـــدســـتـــور الـــدائم
لــلــعــراق) ونــفـى الـبــارزانـي ( ابـرام
اتـفــاقـيـة طـويـلـة األمـد تـقـضي بـبـيع
دة  50 عـاما وذلك الـنفط الـى تركـيا 
ردا عــلى مــا تــتــنـاقــله وســائل اعالم
مــحـــلــيــة في هــذا االطــار). وأعــلــنت
حـكومـة االقليم اسـتعدادهـا تنفـيذ ما

عـــلــيــهــا ضـــمن الــقـــانــون رغم عــدم
الـقنـاعة به في مـقابل تسـديد حـكومة
بـغـداد مـا عـليـهـا من الـتـزامـات جتاه
االقــلـيم .ونـظم مــدرسـون ومـوظـفـون
حــكــومـــيــون احــتــجــاجــات تــطــالب
عيشية وبصرف بـتحس األوضاع ا
ـتــأخـرة في الــوقت الـذي الــرواتب ا
تـعـهدت فـيه احلـكومـة بـدفع الرواتب
ـؤجلة لـشهر تـشرين األول. وأعلنت ا
الـسـلـطـات احملـلـيـة في الـسـلـيـمـانـية
وحــلـبــجـة فـرض حــظـر الــتـجـول في
ـدن احملـيـطة بـهـما . احملـافـظـت وا
وقــالت الـلـجــنـة األمـنــيـة الـعــلـيـا في
الـسلـيمـانيـة وحلـبجة فـي بيان امس

انـه (تـــقــــرر حــــظــــر الــــتـــجــــوال في
احملــافــظــتــ بــاإلضــافــة إلى إدارتي
رابــرين وكــرمــيـان) وعــزت الــلــجــنـة
ســبب اتـخـاذ الـقـرار إلى (حـفظ األمن
نـتـيـجـة جتـدد الـتـظـاهرات فـي بعض
الـقصبات ومنـها دوكان وسيد صادق
ومـناطق أخـرى).  وأحرق متـظاهرون
غــاضــبـون احــتــجـاجــا عــلى الـوضع
االقــــــتــــــصـــــادي  مــــــقــــــار احلـــــزب
ـــقــــراطي واالحتـــاد الــــوطـــني الــــد
الـكردستاني وحركة تـغيير واجلماعة
اإلسـالمـــيــــة واالحتـــاد اإلسـالمي في
نـاحيـة سيـد صادق.من جـهتـها دانت
تحـدة في العـراق أعمال بـعثـة األ ا

الـعـنف الـتي صـاحـبت االحـتـجـاجات
في الـسـليـمانـيـة. وأعربت الـبعـثة في
بـيان امس عن إدانـتها (أعمـال العنف
الـــتي صـــاحــبت االحـــتــجـــاجــات في
السليمانية) مشددة على (ضرورة أن
حتــمي الـسـلــطـات في اإلقـلــيم حـريـة
الــتــعــبـيــر).وشــهــدت االحـتــجــاجـات
ـسـتمـرة في الـسلـيـمانـيـة منـذ أيام ا
مقتل متظاهرين اثن خالل صدامات
جـرت امس االول الـثالثـاء مع الـقوات
األمـنية. . ودعـا رئيس حركـة عصائب
أهـل احلق قيس اخلزعلي الى صرف
رواتـب كـــردســــتـــان مـن احلـــكــــومـــة

ركزية وبشكل مباشر.   ا

واكــد اخلــزعـلي فـي تـغــريــدة له عـلى
مـنصة تويتر انه (كما كان موقفنا من
تــظــاهــرات الــوسط واجلــنـوب بــدعم
ــطــالب والــتــظــاهـرات الــســلــمــيـة ا
ورفـض احلـــرق والـــتـــخـــريب كـــذلك
مــوقــفـنــا مع تـظــاهــرات كـردســتـان)
واقـــتــرح اخلــزعــلـي (تــوطــ رواتب
مــوظـفي إالقــلـيم وأن تـصــرف بـشـكل
ـــركـــزيــة مـــبـــاشــر من احلـــكـــومــة ا
وابـعـادها عن الـتجـاذبـات السـياسـية
ـــرجع ـــالي). وحــــمل ا والـــفــــســـاد ا
الـديـني جـواد اخلـالصي  الـرئـاسات
سؤوليـة ورئاسة اإلقليم عن الـثالث ا

االزمة التي تشهدها كردستان .
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ــديـــر الــطــبي خلـــدمــة الــصــحــة ا
الــوطــنــيــة في إجنــلــتــرا ســتــيــفن
بــويس إن (الـســلـطــات الـصــحـيـة
تـعمل بـناء عـلى توصـية مـن وكالة
تـنـظيم األدويـة ومـنتـجـات الرعـاية
ـنـظمـة لألدوية الـصـحيـة اجلـهة ا
فـي البالد).وكانت مسـؤولة صحية
بـريــطـانـيـة أعـلـنت في وقت سـابق
مـن األربـعــاء عن ظــهــور أول آثـار
جــانــبـــيــة لــلــقــاح الــواعــد.وقــالت
الـرئيـسـة التـنفـيذيـة للـوكالـة جون
رايـن (واجهـنـا حـالـتي إصـابـة برد
فـعل حتسسي و نعلم من التجارب
ـكـثـفـة للـغـايـة أن هذه الـسـريـرية ا
لــــيــــست مـن ســــمــــات الــــلــــقـــاح)
وأضـافت (لكن إذا كنا نـريد تشديد
تــوصـيـاتــنـا اآلن بـعــد أن واجـهـنـا
هـذا  فـإننـا نتـقدم بـهذه الـتوصـية

على الفور).

ــــــدارس وتـــــــقــــــو األلــــــتــــــزام ا
ـتـبـعـة في بـالـضـوابط الـصـحـيـة ا
ـــؤســـســات الـــصـــحــيـــة كـــافــة). ا
وأصـدرت الـسـلـطـات الـصـحـية في
بـريـطـانـيـا تـوصـيـة جـديـدة بـشـأن
مـنتج شركتي فايزر وبيونتك عقب
ظـهور ظهـور آثار جانـبية بـسيطة.
وأوصـت سـلـطــات تـنــظـيم األدويـة
ومــنــتـــجــات الــرعــايــة الــصــحــيــة
(األشـــخـــاص الــذين يـــعـــانــون من
ردود الــفـعل الــتـحــسـســيـة بــعـدم
تـــلـــقي لـــقـــاح فـــايـــروس كـــورونــا
اجلــديــد لــلــشــركــتــ األمــريــكــيــة
ـــانــيــة).وجتـــري الــســـلــطــات واأل
الـصحية البريطانية حتقيقا بشأن
اثـن من اآلثار اجلـانبيـة السلـبية
الـــتي حـــدثت فـي الــيـــوم األول من
بـــرنــامج الـــتــطـــعــيم الـــشــامل في
الـبالد الـذي بـدأ امس االول. وقال

صـحة النـجف بأجراء الـفحوصات
اخلـــاصـــة بـــفـــايـــروس كـــورونــا 
الكـات التعـليمـية وعلى وجلـميع ا
الـطلـبة أيـضاً في عـموم مـؤسسات
مــديـريــة الـتــربـيــة في احملـافــظـة)
ـدني الى داعـيـاً  مـديـريـة الـدفـاع ا
(اجراء تعفير دوري للمدارس  في
ـــركــز واألقـــضـــيــة والـــنــواحي) ا
وشـــدد الـــيـــاســـري  عـــلى (إدارات
ـدارس على األلـتزام بـالتـعلـيمات ا
ـوضـوعــة من خـلـيـة والــضـوابط ا
األزمة ووزارتي الصحة والتربية)
مـبينا ان (جناح العملية التعليمية
يــــجب أن يـــكـــون مــــوازيـــاً حلـــفظ
مالكـــاتــنـــا وطــلـــبــتـــنــا مـن خــطــر
ـــــدارس الـــــتي اإلصـــــابـــــة  وان ا
ستظهر فيها إصابات ستغلق على
الـفور) مـطـالبـاً مديـرية الـتربـية بـ
(جـــراء تـــفــتـــيش مـــســتـــمـــر عــلى

(الـــصـــحــة بـــالـــتـــعــاون مع وزارة
الـتـعـليم الـعـالي والـبحث الـعـلمي
أجــرت الـفـحـوصـات الــوقـائـيـة من
فــــايـــروس كــــورونـــا لــــلـــطــــلـــبـــة
واالسـاتـذة في عـدد مـن اجلـامـعات
الــعـراقــيـة) وفـي سـيــاق مــتـصل 
قــامت الــفـرق الــصـحــيـة الــتـابــعـة
لــدائــرة صـحــة الــبـصــرة بــفـحص
طـلبة جامعة البصرة للنفط والغاز
 وذلـك ضمن التوجـيهات الوزارية
الــتـي أكــدت عــلى ضــرورة سالمــة
جـمـيع الـطـلـبة والـتـدريـسـيـ قبل
الــدخــول لــلــدروس الــعــمــلــيــة في
اخملـتـبـرات. ووجه محـافظ الـنجف
ــدارس لـــؤي الـــيـــاســـري إدارات ا
كـافة  التي ستـظهر فيـها إصابات
ـنع إنـتـشـار ســتـغـلق عـلى الـفــور 
الـوباء . واوعـز اليـاسري فـي بيان
ـــديــريــة تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس (
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ســجـلـت وزارة الـصــحـة والــبـيــئـة
 1735 إصــابــة بـكــورونـا وتــمـاثل
 1782 مــــصــــابــــاً لــــلـــشــــفــــاء من
الـفايروس  كـما سـجلت  24 حـالة
ــــوقف وفـــــاة جــــديــــدة. واشـــــار ا
الــوبــائي الــيـومي  الــذي اطــلـعت
عــــــــلــــــــيه (الــــــــزمــــــــان) امس  ان
(مــخــتـبــرات الـصــحــة الـعــامـة في
الــــوزارة رصـــدت  1735 إصــــابـــة
بـكـورونـا و تـمـاثل  1782 مـصـابـاً
للشفاء من الفايروس  كما سجلت
 24حـالة وفاة جـديدة). فيـما اكدت
خـلـيـة االعالم احلـكـومي أن وزارتا
الـــصــحـــة والــتــعـــلــيـم تــتـــابــعــان
االجـراءات والـفحـوصات الـوقائـية
فـي اجلـامعـات.وذكـرت اخلـلـيـة في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس أن
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شـرعت مفارز وكـالة االستـخبارات في
وزارة الـداخلـية بـتنـفيـذ عمـليـة امنـية
طلوب ونزع لـلبحث والتفتيش عن ا
رخص فـي حي اجلهاد الـسالح غيـر ا
. وقـــالت الــوكــالـــة في بــيــان تـــلــقــته
(الـزمان) امس ان (العـملية نـفذت بناءً
ـراجـع بـشـأن نـزع عــلى تـوجـيــهـات ا
ـرخص وتـعـزيـز األمن الــسالح غـيـر ا
واالســتـقـرار في بـغـداد) واضـاف انه
( ضــــبـــطت خـــمـس  بـــنـــادق نـــوع
كـالشـــنــــكــــوف وثالث بــــنــــادق نـــوع

ـبـكشن هـوائي وكسـرية هـوائيـة عد
داثنان  و 12 مـخزن عتـاد كالشنكوف
و 148 اطـالقـة بـنــدقـيــة كالشــنـكـوف
ومــســدس صـوتي وعــتـاد مــسـدس 9
ـــبــكــشن و مـــلم  و 31 خـــرطــوشــة 
نـاظور بندقية وحـربت وعدة تنظيف
سالح). واعـلنت هيئة احلشد الشعبي
 تـعـرض قـوة من الـلواء  41 العـتـداء
من قـبل عـنـاصر داعش جـنـوب مديـنة
سـامـراء.وذكـر اعالم الـهـيـئـة في بـيان
امـس أن (قوة من الـلواء  41بـاحلـشد
تــمـكــنت من صــد تـعــرضـا لــعـنــاصـر
داعـش عــلى مـــنــطـــقــة تـل الــذهب في

نـاحـيــة يـثـرب والـتـابـعـة لـقـضـاء بـلـد
جــنـوب مــديـنــة سـامـراء) مــبـيــنـا أن
(الـقوة تـمكـنت بالـتنسـيق مع اجليش
من مــعـاجلـة الــتـعـرض بــكـافـة أنـواع
ــتـوســطـة). األســلــحـة اخلــفــيـفــة و ا
وافـادت خـلـيـة االعالم االمنـي بتـنـفـيذ
عـملية أمنية في منطقة حاوي العظيم
وإعـادة بـناء مـعبـر على الـنهـر.وذكرت
اخلـليـة في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
ان (قـواتـنـا االمـنيـة تـواصل جـهـودها
إلكـمـال عـودة الـنـازحـ الى ديـارهم)
مـضـيـفـا (قيـادة الـعـمـلـيات في صالح
الـدين  وديالى ومحـور احلشد شرعت
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وصل وزيــر الـــداخــلــيـــة عــثــمــان
ـي امس االربـــــعــــاء الى الــــغــــا
مــحــافــظــة كــركـــوك لــبــحث مــلف
الـنـازحــ وتـداعـيــات اخلـروقـات
االمنـيـة التـي تشـهـدها احملـافـظة.
ـي خالل مـــؤتــــمـــر وقـــال الــــغـــا
صـــحـــفي مـــشــــتـــرك مع احملـــافظ
بالوكـالة راكـان اجلبـوري والقادة
سؤول االمني والعسكري وا
ان (زيـارتـنـا لـكـركـوك  تـهـدف الى
اإلطالع عـــلى االوضـــاع بـــصــورة
عــامــة والـــتــركــيــز عـــلى اجلــانب
واضاف االمني بـصـورة خـاصة) 
(التـقـيـنا بـاحملـافظ ونـاقشـنـا معه
الواقع اخلـدمي واالمـني واتـفـقـنا
عــلى عــقــد مـؤتــمــر امــني مــوسع
ـنـاقـشــة كل الـتـداعــيـات االمـنـيـة
التي حتدث باحملافظة) مؤكدا ان
(الـــلـــقـــاء تــــطـــرق الى مـــوضـــوع
الــنــازحــ وســتـــكــون لــلــجــمــيع
بصـمات في اعـادة اعـمار وتـأهيل
الـبــنى الــتـحــتــيـة واالمن). ووجه
ي قـبل زيـارته لـلـمـحـافـظـة الـغـا

قادة  الـداخلـية بـتـطبـيق القـانون
ومضـاعـفة اجلـهـود لتـعـزيز االمن
واالستقرار.ووفـق بيان صادر عن
الوزارة تـلـقته (الـزمـان) امس فان
ي عـقـد اجـتـمـاعـاً مع قادة (الغـا
الـــــوزارة وعــــدد مـن الـــــضـــــبــــاط
لالرتــــــقـــــاء بـــــالـــــعـــــمـل األمـــــني
ي عـلى واخلـدمي) وشـدد الـغــا
(الــــــقــــــادة االمــــــنـــــــ الــــــعــــــمل
بـالــتــوجـيــهــات من أجل االرتــقـاء
بـعـمل الــوزارة األمـني واخلـدمي
في مـــقــــدمـــتـــهـــا تــــقـــد أفـــضل
اخلــدمــات لــلــمــواطــنــ وإجنــاز
ـهــمــات الــتي تــوكل الى جــمـيع ا
مــفـــاصل الــوزارة عـــلى أ وجه
فــضال عن اإلبــتــعــاد عن الــفــسـاد
ـــهــــنــــيــــة في اإلداري واتــــبــــاع ا
الـــعـــمل) داعـــيـــا الى (تـــطـــبـــيق
القانون وفق السياقات ومضاعفة
اجلهود لتعزيز االمن واالستقرار
كـــمـــا وجه بــــاالهـــتـــمـــام بـــالـــزي
الـعـسـكـري والـتـعـامل احلـسن مع
.( واطـنـ ومحـاسـبة اخملـالـف ا
في غـــضــون ذلك  تــعـــرض حــقل
ـحـافـظـة كـركوك خـبـاز الـنـفـطي 

الى إعتـداء تـخريـبي بـعـد تفـجـير
بئرين نفطي بعبوت ناسفت .
وقــــال وكــــيـل الــــوزارة لــــشــــؤون
اإلستخراج كر حطاب أن (البئر
رقم  33 تعرض الى تفجير بعبوة
نـاسفـة أعـقـبه تـفـجـيـر ثـان لـلـبـئر
ــــــا أدى ذلـك الى انــــــدالع  44  
النيران فـيهما) وأضاف أن (فرق
السالمـة واإلطـفاء في شـركـة نفط

الـشـمـال واجلـهـات األمـنـيـة تـقـوم
بعمـليات اإلطـفاء والسيـطرة على
حــــرائـق اآلبــــار) مــــشـــــيــــراً الى
ــشـتــرك مع الـقـوات (الـتـنــسـيق ا
األمــنــيــة ومع عــمــلــيــات كــركــوك
وشرطـة الـطـاقـة حلـمـايـة احلـقول
واآلبــار). وشـــاركت فــرق الـــدفــاع
ــدني بـــإخــمـــاد الــنــيـــران الــتي ا
انـدلــعت بــعـد تــفـجــيــر الـبــئـرين.
وبـحـسب مـصـادر أمـنـيـة فـأنه لم
ـسـؤولة عن تتـضح بـعـد اجلـهـة ا
الــتـــفـــجـــيــريـن في حـــقل خـــبــازة
الـنـفــطي الـذي يـقع عــلى بـعـد 20
كـيـلـومـتـرا جنـوب غـربـي كـركوك.
ـــاضي وأواخــر تـــشـــرين االول ا
تــعـرض أنــبــوب تــصــديــر الـنــفط
الــرئـــيس بـــ الــعـــراق وتــركـــيــا
لـتــفــجــيـر تــســبب بــتـوقـف تـدفق
الــنــفط من إقــلــيم كــردســتــان إلى
مــــيـــنــــاء جــــيــــهــــان الـــتــــركي.ع.
واستـنكـرت احلكـومة  اسـتهداف
أنبـوب تصـدير الـنـفط قبل يـوم
مـــا تـــســـبب بـــإيـــقـــاف عـــمـــلـــيــة
الـتـصـديـر واصــفـةً إيـاه بـالـعـمل

اإلرهابي.
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فـــرضت قـــوات االمن في مـــحــافـــظــة
الـسـلــيـمـانـيـة حـظـرا لـلـتـجـوال عـلى
طالبة خـلفية تصـاعد االحتجاجـات ا
ـعيشـية وصرف بـتحـس االوضاع ا
ـتـأخرة  فـيـمـا دانت اال الـرواتب ا
ـتحـدة اعمـال العنف الـتي شهـدتها ا
عـدد من مدن اقليم كردستان منذ ايام
وسط الــتـشــديـد عـلـى حـمـايــة حـريـة
الـــتــعــبــيــر.  ووجـه رئــيس مـــجــلس
الــنـواب مــحـمــد احلـلــبـوسي جلــنـة
حــقــوق اإلنـســان الــنـيــابــيـة بــزيـارة
مـــــــنــــــاطـق الـــــــتــــــظـــــــاهـــــــرات في
كــردسـتـان.وقـالت الــدائـرة االعالمـيـة
لــلـمـجـلس في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس إن (احلـــلــــبـــوسي شــــدد عـــلى
صــيــانـة حــقــوق االنــسـان وحــمــايـة
ــتــظــاهـرين  ووجـه جلـنــة حــقـوق ا
االنـســان الـنـيـابـيـة بـزيـارة مـيـدانـيـة
ــنـــاطق الــتــظــاهـــرات في االقــلــيم).
ستوى الى ووصـل وفد كردي رفيـع ا
بـغـداد امس االربـعـاء بـرئـاسـة قـوباد
الــطــالــبــاني نــائـب رئـيـس حــكــومـة
االقـــلــــيم لـــلـــتـــفــــاوض عـــلى رواتب
ـوازنـة ومـسـتـحـقـات كـردسـتـان في ا
الـعامة وتأكيد االلـتزام بأتفاق النفط.
تـحدث باسم ا وقـال سمـير هـورامي 
نـــائب رئـــيس حـــكــومـــة االقــلـــيم في
تـــصــريح امس ان (وفـــدا حــكــومــيــا
بـرئـاسة الـطالـباني يـبحث في بـغداد
ـــلــفــات مـع احلــكـــومــة االحتـــاديــة ا
سـتحـقات الـعالـقة وخـاصة تـثبـيت ا
وازنـة االحتادية ـاليـة لالقلـيم في ا ا
لـلـعام 2021). وقـبل ذلك قـرر احلزب
ـــقـــراطي واالحتــــاد الـــوطـــني الــــد
وحـــركــة تـــغــيــيـــر خالل االجـــتــمــاع
الــثـالثي الــذي جــمـــعــهم بــحــضــور
رئـيس االقـلـيم نـيـجـيـرفـان الـبارزاني
إرســال وفـد سـيــاسي وحـكـومي إلى
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بـحث رئيـس اجلمهـورية بـرهم صالح
ـان مـع وفـد من جلـنـة الـزراعـة في بـر
إقـــلــــيم كـــردســـتـــان  دعـم الـفـالحـ
ومـــعـــاجلــة االشـــكـــالـــيــة فـي صــرف
ــزارعـ . وقــال بـيـان مــسـتــحـقـات ا
تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (اجلــانـبـ
شـاكل التي بـحـثا الـواقع الـزراعي وا
تــواجـــهه ووضع اخلــطـط الــكــفــيــلــة
لــلــنــهــوض بــالــواقع الــزراعي ودعم
الــفالحــ ومـعــاجلـة اإلشــكـالــيـة في
زارعـ في إقليم صـرف مسـتحقـات ا
كــردســتــان) واكــد صــالح  بــحــسب
الـبيان (أهمية  التعاون ب السلطات
االحتـــاديــة ونـــظــيــرتـــهــا في إقـــلــيم
كــردســتــان من أجل حتــقــيق ذلك).من
جــانـبه قـدم الـوفـد (شــكـره وتـقـديـره
لـرئـيس اجلمـهوريـة مـثمـن جـهوده
سائل العالقة التي تواجه في تذليل ا
). واســتـــقــبل ـــزارعــ الـــفالحــ وا
رئـيس اجلمهورية رئيسة حركة إرادة
حنان الفتالوي  وتناول اللقاء بحث
األوضـــاع الـــســـيــاســـيـــة واألمـــنـــيــة
واالقـتصاديـة في البلد والـشديد على
ضــرورة تــوفــيــر األمـن واالســتــقـرار
وتـهـيـئـة اإلجـراءات الـكفـيـلـة لـضـمان
ـقـبـلـة نـزاهــة وعـدالـة االنـتـخـابـات ا
والــــعــــمـل عــــلى تـــــعــــزيــــز الــــوضع
االقــتـــصــادي في الــبـــلــد ومــواجــهــة
الـتــداعـيـات الـصـحـيـة واالقـتـصـاديـة
لــوبــاء كـورونــا. كــمـا الــتــقى صـالح
ـثـنى أحـمـد مـنـفي جـودة  مـحــافظ ا
ونـاقـشـا األوضـاع األمنـيـة واخلـدمـية
دينة وما تواجهه من عقبات. و في ا
جــرى خالل الــلــقــاء (تـأكــيــد ضـرورة
الـنــهـوض بـواقع أهـلـهـا عـبـر تـوفـيـر
اخلـــدمـــات وفـــرص الـــعـــمل) ولـــفت
ديـنة عـانت الكـثير خالل صـالح أن (ا
ــاضــيــة من الــســـنــوات والــعــقـــود ا
ســيــاســات االســتـبــداد والــتــهــمـيش
واإلقـــصـــاء وبـــرغـم كل مـــا مـــرّت به
حــافـــظت عــلى تــمــاسـك نــســيــجــهــا
االجـتـماعي) داعـيا الـى (ضرورة بذل
ا أقـصى اجلهود لتـقد اخلدمات و

يـحقق االسـتقـرار واالزدهار لـلمـدنية
وتـــنـــشــــيط الـــزراعـــة والـــصـــنـــاعـــة
والـسـياحـة وباقي الـقـطاعـات األخرى
من أجـل توفير فرص العـمل لشبابها
ـديـنـة وأن تصل والـنـهـوض بـواقع ا
رمـوقة التي تسـتحقها). ـكانة ا إلى ا
فـيمـا تسـلم رئيـس اجلمـهورية أوراق
اعـتماد عدد من الـسفراء اجلدد. وذكر
الـبيان ان (صالح تسلم أوراق اعتماد
الـسـفـراء اجلدد لـدى الـعـراق لكل من
ـارك سـتـيج بـاولـو بـيراس دول الـد
وتــونس رضـا زقـيــدان وبـيالروسـيـا
فـيـكـتـور ريـباك) واشـار صـالح خالل
اسـتـقبـاله الـسفـراء كالً عـلى حدة أن
(الــعــراق يــنــطـلـق من مــبـدأ أســاسي
يـقــوم عـلى ضـرورة الـتـكـاتف الـدولي
ــيـة في مــواجــهــة الــتــحـديــات الــعــا
اخملـتلفة وتعزيز عالقاته مع اجملتمع
الــــــدولي عــــــلى أسـس الـــــتــــــعـــــاون
والــــتـــنـــســــيق في اجملــــاالت كـــافـــة
ـشتركـة للـشعوب ـصالح ا وحتـقيق ا
والـــبـــلــدان) مـــؤكـــدا ان (الـــتـــعــاون
ـشـتــرك يـعـد أولـويـة مع اإلقــلـيـمي ا
تـــــأكــــيــــد رفـض االعــــتــــداءات ومس
الـسـيادة وأهـمـية احلـوار واالنطالق
نــحـو فــرص الـتــنـمـيــة واالزدهـار من
أجل تـــعـــزيــز الـــتـــعــايش الـــســـلــمي
ـنـطـقة والـعـالم وقطع والـتالقي في ا
الــطـريق أمـام اجلــمـاعـات اإلرهــابـيـة
الــتي تــســعى لــزعـزعــة االســتــقـرار)

واعـرب صـالح عـن أمـنـياتـه لـلـسـفراء
اجلــدد بـ(الــنــجــاح في أداء مــهـامــهم
ــا يــســهم فـي تــوطــيـد اجلــديــدة و
عـالقــات الــصـــداقــة والــتـــعــاون بــ
الـعـراق وبـلـدانـهم). من جـانـبه ابدى
الــســفــراء (تـطــلــعــاتــهم في تــطــويـر
العالقات مع العراق في اجملاالت كافة
ـشتـركـة). وشدد ـا يـعزز األواصـر ا
صـالح خالل لـقـائه بـالـسـفـيـر الـتركي
لــدى بـغــداد فــاحت يـلــدز. عـلى مــسـار
الـــعالقــات الـــثــنــائـــيــة الـــتي جتــمع
الـبــلـدين والـعـمل عـلى تـعـزيـزهـا في
ا يضمن مصالح مختلف اجملاالت و
. وتطرق الـبلدين والشعب الصديق
الــلـقـاء الى (االحـداث الــتي تـشـهـدهـا
ـــنــطــقـــة و أهــمـــيــة حــمـــايــة األمن ا
واالسـتقـرار وتخفـيف التـوترات التي
نطقة والتالقي والتواصل تشهدها ا
في مـــنــاقــشـــة اخلالفــات الـــقــائــمــة
واحـترام سيـادة الدول ورفض كل ما
من شـأنه تقـويض بناء الـثقة وتـهديد

السالم).

بـــإحــدى الــدراســـات في  الــتـــعــلــيم
احلـــكــومي اخلــاص الـــصــبــاحي او
ـسـائي  أو األهـلي أو كلـيـتي اإلمام ا
الــكـاظم   أو اإلمـام األعـظم). مـنـوهـا
الى أن (الـتـسجـيل سـيكـون مـفتـوحا
لـغايـة نهايـة الدوام الـرسمي من يوم
اخلـمـيس 31  كـانـون االول اجلـاري.
وفـي سـيـاق مــتـصل أعــلـنت الـوزارة
نــتـائج الــدفـعــة الـثـانــيـة من تــعـديل
ـقـبـولــ لـلـسـنـة تــرشـيح الـطـلــبـة ا
الــدراسـيـة الـسـابـقــة  ونـتـائج قـبـول
الـطلبـة من خريجـي السنـة الدراسية
الـسابقة .  واكـد العبودي إن النتائج
ــــعـــلــــنـــة فـي بـــوابــــة الـــدراســـات ا
ـتـابعـة تـشمل الـقـناة والـتـخطـيط وا
الـعامة وقناة ذوي الـشهداء الفتا الى
أن فــتـرة اسـبــوعـ حـددت لــتـدقـيق
وارسـال ملـفات الطـلبـة النهـائية الى

جهة قبولهم النهائية.
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وافــــقت وزارة الـــتــــعـــلـــيـم الـــعـــالي
والـبحث العلمي على تسجيل الطلبة
مـن خـــريـــجي الـــدراســـة اإلعـــداديـــة
بـفـروعـها األدبـي والعـلـمي اإلحـيائي
ــهــني واإلسالمي. والــتــطــبــيــقي وا
ــتـــحــدث الـــرســمـي  حــيــدر وقـــال ا
الـعـبـودي إن (وزيـر الـتـعـلـيم الـعالي
والــبـحث الـعـلـمي  نــبـيل كـاظم عـبـد
الـصاحب وافق عـلى تسـجيل الطـلبة
مـن خريـجي الفـروع األدبي والعـلمي
ــهــني اإلحـــيــائي والــتـــطــبــيــقـي وا
قـبول في واإلســــــــــــــــــالمي من ا
اجلــــامـــــعـــات لــــلــــســــــــــــــــــــــــنـــة
الـدراسية 2018/ 2019 عـلى أن يتم
احــتـســابــهـا ســنـة رســوب والـســنـة
الـدراسية 2019/ 2020 سـنة تأجيل
بـحق الطلـبة مع شرط عدم الـتحاقهم
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ـعاييـر فحقـوق الشعب الـفلسـطيني ا
مـغتـصبـة ومحـاوالت اسرائـيل احكام
ارسة كافة اشكال سـيطرتها علـيه و
االضـهاد ضده وما ترتكبه العصابات
االرهـابـيـة الـتكـفـيـرية والـطـائـفـية من
جـرائم ينـدى لها جـب االنسـانية في
عـدد من الـدول الـعـربـيـة اسـطـع مـثال
عـــلى ذلك ومــا تــتـــعــرض له قــواعــد
الـــقـــانــون الـــدولي مـن خــرق فـــاضح
والــسـجـون الـســريـة وجـرائم احلـرب
كن ان تدلل بـعض من امثـلة كـثيـرة 
عــــلـى هــــذا) واشــــار الـى انه (عــــلى
ـستوى العـربي وبرغم توقيع بعض ا
واثيق الـدول العربية عـلى العهود وا
ـتـعـلـقـة بـحـقـوق االنـسـان الـدولـيـة ا
الزالـت االنـظمـة والـقـوانـ فـي الدول
ـناهـضة ـظاهـر ا حتـمل الـكثـيـر من ا
ي حلــــقـــوق ــــبـــاد االعـالن الـــعــــا

االنسان).
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دعـا احتـاد احلـقـوقـيـ الـعـرب الدول
الـعربـية الى احـترام حـقوق االنـسان
واثيق الدولية التي صادقة على ا وا
تــضـمن هــذه احلـقـوق وادخــالـهـا في
ـتـطــلـبـات ــنـاهج الــدراسـيـة وفـي ا ا
ناسبة اجلـامعية كما دعـا في بيان 
ي حلقـوق االنسـان تلـقته الـيـوم العـا
ــعـنــيـة ـنــظـمــات ا (الــزمــان) امس ا
بالدفاع عن حقوق االنسان واحلريات
االســـــــاســــــيــــــة الـى الـــــــنــــــهــــــوض
ــسـؤولـيـاتــهـا في حتـقــيق الـعـدالـة
والـــعــمل عــلـى ايــجــاد الـــضــمــانــات
الـقـانـونـيـة الـكـفـيـلـة بـحـمـايـة حـقوق
االنــســان واضــاف االحتـاد (ان واقع
احلــــال الـــــيــــوم خالف ذلـك فــــعــــلى
ستوى الدولي مازالت بعض حقوق ا
االنــسـان مـغـتـصــبـة جـراء ازدواجـيـة
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ومـكـافحـة التـهريـب في مديـرية كـمرك
ـنطقة الوسطى بالتعاون مع  شرطة ا
الـــكــــمـــارك تـــمـــكن  مـن ضـــبط ثالث
ادة شـاحـنات اثـنـان مـنهـا مـحمـلـة 
الـشاي االسـود والثـالثـة محـملـة مواد
مـتنـوعة كـهربائـية إنـشائيـة مخـالفة
لـضوابط وتعليمات االستيراد) ولفت
الى ان (الـشاحـنات تـمت احالـتها الى
الـقـضاء ألتـخـاذ األجراءات الـقـانونـية

بحقها) .
ـنـافذ احلـدودية من  وتـمـكنت هـيـئة ا
ضـبط مواد مخالـفة للضوابط وإتالف
مـواد زراعية في منفذي ميناء أم قصر
األوسط ومـطار بغـداد. وذكرت الهـيئة
فـي بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس انه
ـعــلــومــات الـواردة إلى (بــنــاءً عــلى ا
الـهـيـئة مـنـفـذ ميـنـاء ام قـصر األوسط
في مـــحــافـــظــة الـــبــصــرة مـن جــهــاز
اخملــابــرات الــوطـنـي الـعــراقي تــفــيـد
بـــوجـــود حـــاويــة حـــجم  40  قـــدمــاً
مـــخــالـــفـــة لــلـــضــوابـط داخل احلــرم
الـكـمركي  حتـتوي عـلى مواد مـخالـفة
لـلـضوابط والـتـعلـيـمات) مـشـيرا الى
انـه ( علـى إثـرها تـشـكـيل جلـنـة من

اجلــــهــــات ذات الـــعـالقـــة  والــــتي 
الكشف على احلاوية من قبلهم  وتأكد
علـومات الواردة وضبط مادة صـحة ا
ـــــنع مـــــعـــــسـل اركـــــيـــــلـــــة الـــــتـي 
اسـتــيـرادهـا). وقـتل اربـعـة اشـخـاص
وجــرح اخـرون في حـادث سـيـر مـروع

على طريق بعقوبة امس.

بـتنفيذ عـملية أمنيـة في منطقة حاوي
يتـة مصـحوبة بـجهد الـعظـيم معبـر ا
هــنـدسي كــبـيـر من اجلــيش واحلـشـد
ـيـته يــهـدف الى إعــادة بـنـاء مــعـبــر ا
هـجرة لـغـرض تسـهـيل عودة الـقـرى ا
فـي عـلى طـول نــهـر الـعــظـيم) .والـقت
الـقوات االمنيـة القبض علـى مجموعة
مــتــهــمـة بــقــتل صــاحب صــيــرفـة في
الـديوانيـة مشيـرا الى أن عملـية إلقاء
القبض تمت في محافظة ذي قار.وقال

ـــصـــدر فـي تـــصـــريح امس إنه ( ا
الــقـبض عــلى اجملـمــوعـة الـتـي قـتـلت
ـاضي في صــاحب صـيـرفـة الــسـبت ا
الـديوانـية) مـؤكدا ان (عـمليـة القبض
تـــمت فـي  ذي قــار وعـــددهم ســـبـــعــة
أشـخــاص بـيـنـهم اثـنـان شـرطـة وقـام
جـهـاز اآلن الوطـني باعـتقـالهم امس).
وأصـيب  13 مـدنـيـاً اثـر حـادث سـير
ـــحـــافـــظــة في نـــاحـــيـــة كـــرمــيـــان 
الــسـلــيــمـانــيـة.واوضح ارام احــسـان
مـدير مـستـشفى الـشهـيد احـمد كالري
فـي الــنــاحــيــة ان (احلــادث وقع قــرب
قـرية بـارويلة مـا اسفـر عن اصابة 13
مـواطـنـا بجـروح مـتبـايـنة) مـبـيـنا ان
ــصـــابــ  نــقـــلــهم الى (عـــدد من ا
مـستشفيات السلـيمانية لتلقي العالج
الـالزم). من جـــهـــة اخــرى  ضـــبـــطت
الهيئة العامة للكمارك ثالث  شاحنات
ـواد مـخــالـفـة عــنـد مـدخل مــحـمـلــة 
بـغـداد.وذكرت الـهـيئـة في بـيان تـلـقته
(الـــزمـــان) امس أن (قـــسم الـــتـــحــري
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نـــيــابــة عن رئـــيس مــجــلـس الــقــضــاء
األعــلى فـائق زيــدان وتـنـاول احملــكـمـة
االحتـاديــة الـعـلـيـا مـا لـهـا ومـا عـلـيـهـا
ووفـق مــواد تــشــكـــيــلــهــا 31 و 92 من
الـدستور وان أعضـائها على وفق نص
ـادة  5 يــتـوجب حــضـورهم جـمــيـعـا ا
لــيــصــار عــقــد االجـتــمــاع وخالفه وان
تعذر احلضور لواحد من أعضائها فال
ا سبب ذلك تـعقد احملكمة اجتماعها 
وأوقـع الــــدولــــة في فــــراغ دســــتــــوري
ـصـادقـة ــوضـوعـات كـثـيـرة ومــنـهـا ا
ــانــيــة بــعــد عــلى االنــتــخــابــات الــبــر
إجــرائـهـا لـقـد سـبـب ذلك مـازقـا كـبـيـرا
ـاده بــســبب أشــخــاص الــذي ربـطـت ا

عـقــد االجـتـمـاعـات بـإكـمـال األشـخـاص
ولـيـس بـالـسـنـد الـقـانـوني إضـافـة إلى
اخــــتالف الـــرأي الــــذي حـــصـل بـــهـــذا
ـصـادقـة عـلى الــسـبب عـلى مـوضــوع ا
االنـتـخابـات  وقد أشـار القـاضي كاظم
ادة 3 من اخلـفـاجي إلى أن القـانون بـا
الـدستور ينص على أن جمللس القضاء
األعـلى حق تـرشـيح القـضـاة للـمـحكـمة
االحتـادية ولم يعمل بهذا لألسف حيث
يـتم التـرشيح مـن السـياسيـ  من هذا
يـتـضح أن ال وجـود لنـزاع بـ اجمللس
واحملـكــمـة ولـكن مـا يـحـصل االجـتـهـاد
غــيــر الـصــحــيح والــفـراغ الــدســتـوري
احلـاصل وأكد (موضوعة الـكتلة األكبر

والــتـرشـيح الـفـردي) وكـان الالمي رأي
ـكـلــفـة بـتـعـديل وهــو عـضـو الـلـجــنـة ا
الـقانـون أن يكون لـلقـانون قواعـد عامة
من دون تـمـايز وعـلى مـستـوى القـضاء
ولــيس عــلى مــسـتــوى احملـافــظــة فـقط
ـثـابـة خـطوة وأكـد عـلى أن الـتـعـديـل 
بـاالجتـاه الـصـحـيح فيه 83 دائـرة عـلى
عــدد مـقــاعـد الــنـسـاء وفـي ذلك ضـمـان
ـيزة أخرى في لـلمـرأة العـراقيةاضـافة 
الـدائــره االنـتـخـابـيـة ٤ مـقـاعـد الـثالثـة
األولى للفائزين باألصوات األعلى رغم
ذلـك فــإنه ال زال فـي الــقـــانــون عـــيــوب
كـثـيـرة وأخـطـاء مـعـيـنـة وتـنـاقض بـ

ادة نفسها.  واد ومنها في ا ا
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ــادة 43 من وضـــرب مــثــال عـــلى ذلك ا
قبـوله ونهايتها الـقانون ب بدايـتها ا
ـقبـوله في مسـألة تـرشيـح عضو غـير ا
ـان الــبـديـل عن الـعــضــو الـفــائـز الــبــر
والــذي لـم يــؤدي الــيــمــ الــدســتـوري
خـالل شهـر مـن بـداية اجلـلـسـة األولى
وأشـــــار الـالمي عـــــلـى مـــــفـــــوضـــــيـــــة
وضوع البطاقة االنـتخابات االهتمام 
الـبـايومـتربـة  للـنـاخبـ بأن تـطبع في
ـــــا في ذلـك من دقـــــة داخـل الـــــعـــــراق 
ومـطابقـة باسم ومعلـومات عن الناخب
حـيث أن طبـاعتـها خـارج العـراق كانت
مــكـلـفــة بـشـكل كــبـيـر وأخـطــاء بـسـبب
الـــتـــرجـــمـــة والــــتـــأخـــيـــر في الـــطـــبع
ووصـــولــهـــا في مـــوعــدهـــا ثم حتــدث
الــقـاضي كـاظم اخلـفـاجي الـذي حـضـر
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حـيث  اخلروج عن النص الدستوري
حـينمـا رشح رئيس اجلـمهوريـة السيد
عـدنـان الزرفي لـرئاسـة مجـلس الوزراء
قـبل أن يـعـاد األمـر لـتـرشـيح الـكـاظـمي
اني وهـذا فيه جتاوز عـلى النظـام البر
ومـن ضـمن الـتــجـاوزات الـتـي حـصـلت
ـادة فـي احملـكــمــة االحتــاديـة أحــيــاء ا
 140مـن الـدســتـور بــعــد مـوتــهـا وفق
الــنص الـقـانـوني وأكــد الـقـاضي عـلى
الـوقــوع بـأخـطـاء كـثـيـرة غـيـر مـقـبـولـة
مــنـهـا مــقـصـود ومـنــهـا غـيــر مـقـصـود
يــصـعـب تالفـيــهـا واشــار الى وضـوح
الــــنـــصـــوص وحــــيث انـــهــــا ال تـــقـــبل
الـتـفـسـيـر وتـاسف لـوقـوع الـعـراق في
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ركـز العـراقي للـتنـميـة اإلعالمية أقـام ا
ـاضي جـلـسـة حـوارية مـسـاء اإلثـنـ ا
ركز عدنان رحب فـي مستهلهـا رئيس ا
الـــســراج بــاحلـــضــور وبـــاحملــاضــرين
ــفـوضــيــة الــسـابق وحتــدثت عــضــو ا
انية عـادل الالمي عن االنتخـابات البـر
ـمـارسـة من الـقــادمـة وخـلـفـيـات هـذه ا
بـعد عام 2003 حـيث البداية كانت على
وفـق الــدســتــور الــذي شــرع واقــر عـام
ـاني وفق انتـخابات 2005 الـنظـام البر
كـل أربع ســـنـــوات وقـــدت جـــرت مـــنـــذ
الــدورة األولى بــثالثــة طـرق عــلى وفق
الـنـظـام الـنـسـبي واألغـلـبـيـة واخملـتـلط
وأشــار إلى أنـه (ووفق كل هــذه الــنـظم
االنــتـــخــابــيــة صــعـــد أشــخــاص غــيــر
مـؤهـلـ لـتـمـثـيل الـشـعـب  فـكان األداء
الــعــام غـيــر مــرضي لـلــمــطـبــقــ عـلى
الـــســلـــطـــة حــيـث في كل انـــتــخـــابــات
وآخـــرهـــا عـــام 2018 يـــكـــرســـون بـــكل
األسـاليب والطـرق فوزهم باالنـتخابات
ا سـبب ذلك نفور لـلبقـاء في السلـطة 
ــظــاهـرات عــارمه الــشــعب وهــيــاجه 
بــــدات بـــشــــكل عــــام في الــــعـــاصــــمـــة
ومـحافظات اجلـنوب والوسط في شهر
تــشــريـن األول عـام 2019 ومـن مـطــالب
اجلـماهيـر الرئيسـية هو تـشريع قانون
االنــتـخـابــات يـكـون لـلــشـعب الـتــمـثـيل
احلـقيقي فيه و فعال االستجابة لذلك
ـطــلـوب فـقـد ـســتـوى ا وان لم يــكن بـا
انية عـدل القانون  لنظام األغلـبية البر
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ـيـة والعـلـميـة والـثقـافـية واالجـتـماعـية فـي مديـنة اعـرب عدد كـبـير من الـنـخب االكاد
ـوصل  عن سـخـطهم عـلى االجـراءات الـتي تـسيـر بـهـا مـنظـمـة يـونـسكـو  والـلـجان ا
ـرتـبطـة بهـا في سيـاق عـملـيات اعـمار اجلـامع الـنوري  أو اجـزاء من البـلدة االثـرية ا

ة. القد
وشـخـصت الـنـخب الـتـجـاهل الـواضح
ألحــد ابـــرز عــلـــمــاء االثــار فـي الــعــالم
تخصص الـوحيد بشؤون الـعربي  وا
تــاريـخــيـة مــعــايـيــر الـقــيــمـة االثــاريـة
لـلمـنارة احلـدباء واجلـامع النـوري هو

البروفيسور احمد قاسم جمعة كما 
جتـاهل االسـتـشـارة الرشـيـدة الـواجـبة
لـنخـب موصـليـة قادرة عـلى االفادة في
اعـادة احياء التكوين الـروحي للمعمار
فــــضالً عن بــــنــــائه.  وتــــبـــرعـت دولـــة
االمــارات الـعـربــيـة بـخــمـسـ مــلـيـون
دوالر العـمار اجلـامع  في مبـادرة لقيت
ـديـنـة. الـتــرحـاب الـكــبـيـر من اهــالي ا
في الــــســـيــــاق ذاته ادانت مــــؤســـســـة
ــوصـل ومــقـــرهــا بــريـــطــانـــيــا  ذلك ا
الــتـجــاهل ووجـهت رســالـة بــالـلــغـتـ
االنــكــلـيــزيــة والــعــربـيــة الى مــنــظــمـة

الــذي عــقــد في فــنــاء اجلــامع الــنـوري
الـكـبيـر يوم  6 كـانـون أول اجلـاري هو
ـوصل ولــعـمـلـيــة تـقـريـر إهـانــة ألهل ا
مــصــيــرهــا الــثــقــافي والــتــراثي الــتي
تــســعى إلـيـه).  وأضـافت الــرســالـة( ال
وصـل فهـم دوافع وغـايات يـسع أهـل ا
هـذه احلادثـة سوى انـها فـصل يلـتحق

ـــنــظم بـــفــصـــول اإلهــمـــال واإلزدراء ا
ـضـروب عـلى مـديـنـهم وتـراثـهم عـلى ا
مــدى  3أعــوام مــنــذ اســتــعــادتــهــا من
ــوصل الـشــكـوك داعش ويــلــقي أهل ا
عــلـى جــديــة الــشـــعــار الــذي اطـــلــقــته
يـونـيسـكو عـلى مـشروعـها إحـياء روح
ـوصل في الـوقت الـذي يـستـبـعـد فيه ا

وصـلـية ويـقدم ـشـروع روح النـخب ا ا
من هـم أقل خــبــرة أو من لـــيس لــديــهم
ــــوصل أن هـــذا خــــبـــرة ويــــرى أهل ا
ـشروع هو في حقيـقته إعادة حلجارة ا
عــمـــران مــهــدوم ولــيـس إحــيــاءً لــروح
مـجــتـمع مـنـكـوب).  وخــتـمت مـؤسـسـة
ــوصـل رســالــتـــهــا بـــالــقــول ان  أهل ا

يـونسـكو  وخـصت (الزمـان) بطـبعـتها
الـدوليـة في لندن بـنسـخة منـها وقالت
وصل التي ـعنية بـشؤون ا ـؤسسة ا ا
وصل يـرأسها ربـيع احلافظ  ان اهل ا
 اغـرقوا مـنصـات التـواصل االجتـماعي
بـرسـائل حـمـلت غضـبـهم من اسـتـبـعاد
مــشــروع إعـادة بــنــاء اجلــامع الــنـوري
الــكـبــيــر بــرعـايــة الــيـونــيــســكـو ألرفع
شــخـــصــيـــة في مــجـــال تــاريخ وتــراث
ـوصل  األسـتاذ الـدكـتور أحـمـد قاسم ا
جـمـعـة). وتـابـعت  ان (األسـتـاذ جـمـعـة
ـثل مـن خالل بـرنـامـجه الـتـلـفـزيـوني
األسـبـوعي الذي يـتـحدث فـيه عن تراث
ـوصل مــدرسـة تـربـويـة يـنـشـد إلـيـهـا ا
ـوصل عـلى جـميع بـشـوق شـديد أهل ا
أجــيـالــهم ومـشــاربــهم الـثــقـافــيـة وإن
اسـتـبــعـاده بل مـنـعه من دخـول الـلـقـاء

ــوصـل رفــعــوا الـــصــوت عـــالــيــا هل ا
يــونــيــســكـــو تــعــرف مــا يــجــري عــلى
ــركــزيـة األرض? وهل تــدرك إدارتــهــا ا
حـــجم الــفـــســاد الـــذي يــصـــاحب هــذا
ـشـروع ومـشـاريـعـهـا األخـرى بـسـبب ا
دخـولـهـا في شراكـة مع فـرق فـاسدة أو

غير مؤهلة)? 

فـراغ دسـتـوري مـنذ 20  كـانـون الـثاني
ـــاضي تـــســـبب بـــتـــعـــطل احملـــكـــمــة ا
االحتـاديـة امـا احملاضـر سـعـيد مـجـيد
دحــدوح فـقـال أن (الـدســتـور في بـيـانه
وتــبـيــانه يــعـبــر عن تـوجــهـات الــقـوى
الــقـابـضـة عــلى الـسـلـطــة فـعـدم نـزاهـة
االنـتـخـابـات حـاصل وقـائم فـي الـعراق
وفي الـكـثـير من بـلـدان الـعالم فـمـنذ أن
شــــرع في بــــدايــــة تـــأســــيس الــــدولـــة
الــعــراقــيــة عــام 1921 مـن قــبل احملــتل

البريطاني جتري بشكل غير نزيه.
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وأشــار إلى عـدم نــزاهـتـهــا كـبـار رجـال
الـسلطة في العـراق آنذاك ومنهم نوري
الـسعـيد رئيس الـوزراء نفسه  تـعاقبت
نــفس حـاالت عــدم نـزاهـة االنــتـخـابـات
فـــإن الــــســـلـــطـــة وعـــلـى وفق الـــنـــفس
الـــطــائـــفي والــقـــومي الــذي كـــتب فــيه
الـدستور تتم الترشيحات واالنتخابات
لــيـصـبح و لـألسف الـشـديــد الـتـرشـيح
ا النـتـمائه رشـح  وإ لـغـيـر  عراقـيـة ا
الـضـيق لـتـهـدد سالمـة ووحـدة الـعراق
وشـعبـه وينـعدم الـتفـكيـر ببـناء الـدولة

ومنها).
 كـما أكـد دحدوح ان (تـشكـيلـة احملكـمة
االحتــاديـة الـعــلـيــا فـتـكــون عـلى مـزاج
الـسلـطة والقـابض عـليهـا وليس على
ن  االحـقيـة  في عـضويـتـها. في مـزاج 
اخلــتــام شــارك الــعــديــد مـن احلــضـور
ــداخالت اغــنـت مــواضـيـع اجلــلــسـة

بالهدف الذي عقدت من أجلها). يون وإعالميون في جلسة حوارية uŠ»—∫ أكاد

نـتــائج مـسـتـقـبـلـيــة مـخـيـفـة وكـارثـيـة.
وركـزت رئـيسـة جمـعـية االمل الـعراقـية
هــنـاء ادورد عـلى مــفـاهـيم وتــفـاصـيل
بـالقـانون مهم تـوضيـحها لـلجـميع قبل
ان يـعارض وتفهم ان الـتشريع جلميع
افــراد االســرة واخـذ االبــعــاد الـديــنــيـة
والــدولـيـة واالجـتـمـاعـيـة وضـرورة ان
يــــدرج عـــلى جــــدول اعـــمـــال مــــجـــلس
الـنواب وبـعدهـا تتم مـناقـشة تـفاصيل
ــواد والـفــقــرات الـقــانـونــيـة وتــبـادل ا
االراء ولـــيـــعــــلم اجلـــمـــيع ان االســـرة
تــتـعــرض لـضــغـوط نــفـســيـة اكــبـر من
قــدراتـهـا ورغم كل شي تــسـانـد الـدولـة
وبــقـيت نـواة اجملــتـمع وحــافـظت عـلى
راة البالد وطن امن للعيش بكرامة وا
رفــعت رايـة الـبـلـد عــالـيـا ووصـلت الى
ــــراتب وأثــــبـــتـت جـــدارتــــهـــا أعــــلى ا
وكـفـاءتهـا وأوجـاع العـراقـيات ازدادت
فـي ظل احلـــروب واالوضــاع االمـــنـــيــة
ــتـرديـة ومــا حلـقـهـا مـن خـطف وقـتل ا

وتهجير.

ـراة واالسرة في التـشريعـات وتثبيت ا
حــقــوقـهــا والــتـعــريف وزيــادة حـمالت
ـعـرفـة فـيـمـا قـدمت نـائب الـتـثـقـيف وا
رئـــيس الـــلـــجـــنـــة الـــنـــائب انـــتـــصــار
اجلـبـوري ورقـة مـوجـزة حـول اجلـهـود
في دعـم التـشـريعـات الـتي تعـزز الـسلم
والــتـمـاسـك االجـتـمــاعي وعـرض عـلي
الـطاهر نتائج استـبيان العنف االسري

في ظل جائحة كورونا. 
ـــهـــداوي وقــــدمت الـــدكـــتــــورة وفـــاء ا
الـتـكـلـفـة االقـتصـاديـة لـلـعـنف وتـأثـيره
عــلى الـتــنـمــيـة فــيـمــا تـنـاولـت مـديـرة
مـنـظـمـة بـنت الـرافـدين في بـابل عـلـياء
األنــصـاري الـبــعـد االجـتـمــاعي الـعـنف
وتــأثـيــره عـلى امـن واسـتــقـرار االسـرة
ــســـتــلــخــصــة واجملــتـــمع والــدوري ا
وشـهـدت اجلـلـسـة احلـواريـة مـداخالت
ونـــــقــــاشــــات واراء دعـت الى ايــــجــــاد
ـــشــاكل االقـــتــصــاديــة احلـــلــول لــكل ا
واالجــتـمــاعــيـة الــتي تــوثـر وتــعـصف
بــاالســرة بــشــكل مــبــاشــر وتــؤدي الى

ــسـتــمـر وتــمــيـزت بــدورهـا الــكـبــيـر ا
ة ـوظـفـة والـشاعـرة والـعـا الـعـامـلة وا
ــعـــلــمــة والــقـــاضــيــة والـــطــبــيـــبــة وا
ثلة ـهندسـة والفنـانة والوزيـرة و وا
ـسؤوليـة لتكون عن الـشعب وتـتصدر ا
ـــان ونــرى ضــرورة نـــائــبـــة في الـــبــر
ـكـافـحـة الـعنف تـشـريع قـانـون وطـني 
األســري بــعــد ان يــســتــوفي الــقــانـون
ـعـايـير الـدولـية والـقـيم اإلجـتمـاعـية ا
ويـراعي خـصوصـية اجملـتمع الـعراقي
ـنع االنتـهـاكات وخـطـوة ال غـنى عنـهـا 
والـتعـامل مـعهـا ومكـافحـتهـا والوقـاية
مـــنــهــا عـــلى أن يــقــتـــرن بــالــتـــوعــيــة
الــقـانـونـيـة واحلــقـوقـيـة ونــشـر ثـقـافـة
حــقـوق كـل فـرد من افــراد االسـرة رجالً
كـــان او امــرأة أو طـــفالً وهي حـــقــوق

إنسانية ملزمة. 
ـراة واالسـرة واشـارت رئـيـسـة جلـنـة ا
والـطفولة النائب ميسون الساعدي ان
الـلـجـنـة والنـائـبـات تسـيـر بـايـجاد حل
لـلـعنف االسـري وادراج قـوان حـمـاية

االمـن والـسالم لـزيـادة الــوعي حلـمـلـة
ـراة ـنــاهــضـة الــعـنف ضــد ا 16 يــوم 
ـظــاهـر الـتي تـتـعـرض لـهـا الـنـسـاء وا
وتــاثــيـرهــا الـســلــبي عـلـى االسـتــقـرار
االسـري في اجملـتمـع وتعـبـئة اجلـهود

لنبذ العنف ضد النساء.
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واكد نائب رئيس مجلس النواب بشير
ـهــتـمـ حــداد إنـنــا من الـداعـمــ وا
ـــرأة ونــــثـــمن بــــقـــضـــايــــا األســـرة وا
الــتـنـســيق والـتـعــاون خلـدمـة قــضـايـا
ـرأة ونامـل بإدراج مـشروع االسـرة وا
قـانـون مـنـاهـضـة الـعـنف االسـري على
جـدول االعمـال قريـبا وشـعار اجلـلسة
هام التي "الـسالم يبدأ من منازلنا" وا
كن رأة في مجتمعاتنا ال  تـمارسها ا
الــتــقــلــيـل من شــأنــهــا ولــيس نــصف
اجملـــتـــمع فـــحـــسب بل هـي اجملــتـــمع
ـومــة احلـيـاة واجملــتـمع بــأكـمــله ود
واظـبـة والرغـبـة الكـامـنة ـبـادرة وا وا
فـي العـمل واإلجناز واإلبـداع والتـطور

ـانــيـة وجـمـعــيـة األمل الــعـراقـيـة الــبـر
تحدة للمرأة في العراق وهيئة األ ا
ـراة والـنـائبـات في صـنـاعة عـلى دور ا
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شـــددت جــلــســة حــواريـــة في مــجــلس
ـرأة واألسرة والطـفولة عـقدتهـا جلنة ا
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برقية إلى دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ثمرة الـتي انعشت جسد ال يـخفى على الوسط الـثقافي أهميـة االجنازات ا
الـثـقـافـة الـعـراقـيـة وروحـهـا من خالل تـاسـيس (دار الـقـصـة الـعـراقـيـة عام
ان الـطفل 1999) و(مـهـرجان جـائزة الـعنـقـاء الذهـبيـة الدولـية  2003) و(بـر

الـعـراقي 2004) و(مـهــرجـان الـهـربـان الـسـيــنـمـائي الـدولي الـرحـال 2009)
و(مـؤتـمـر الـقـمـة الـثـقـافي الـعـراقي 2011) و(اجلـمـعـيـة الـعـراقـيـة لـلـتسـامح
والـالعنف 2013) و(مـؤتـمـر الـقمـة الـثـقـافي الـعربي 2018) هـذه الـنـشـاطات
اغـلبهـا حتققت في الـداخل والبـعض منهـا خارج العـراق بحضـور ومباركة
مـثقف من طراز خاص نقلنا من خاللـها اهمية وعمق ثقافة عراق حضارة
وادي الـرافديـن التي اتـسمت بـاحملبـة وقيم الـتسـامح ونشـر مبـاد السالم
وحـقوق الـطفل والـتنمـية. يوم 27 ديـسمـبر احلـالي نحـتفي جمـيعـا بكـرنفال
ثـقف الـعربي االول) وإقـامة (مـؤتمـر القـمـة الثـقافي الـعربي الـثاني) (يـوم ا
ـؤتـمـر شخـصـيـات مـهمـة مـنـهم (الـبروفـيـسـور د. قاسم مـعـنـا في رئـاسة ا
حـسـ صـالح  والـبروفـيـسـور د. تيـسـيـر األلـوسي. واخملرج فـارس طـعـمة
الـتميمي والبروفيسـور د.عبد الواحد محمد  والـدكتور معتز عناد غزوان و
ـؤتــمــر أهـدافه آخــرون وبــعض الـشــخــصـيــات الــعـربــيـة)  ولــكي يــحــقق ا
ـرسومـة سيفـتتح جلـساته في الـعراق وبعـدها يكـمل مسـيرته في عدد من ا
ثقف سؤولة ودعمـكم الذي سيؤرخه ا الـدول العربية لهـذا نحتاج وقفـتكم ا
الـعـراقي عـلمـا ان (مـؤتـمـر القـمـة الـثقـافي الـعـربي االول)  دعـمه من قبل
ــبــلغ مــتـواضع 10 مــلــيـون ديــنــار عـراقي و وزارة الــثــقـافــة عـام 2018 
ـسـتـحـقـات من مـالـي اخلـاص يـشـهـد الـله مـدى صـعـوبـة اسـتـيــفـاء بـاقي ا
ـئـة من تـسـديـد هـذه الـديـون إلى اآلن ... عـلـمـا انـا أسـهـمت بـتمـويل 90 بـا
نشاطاتنا الثقافية واالنسانية على مدى 21  سنة بضمنها ايجار البناية من
خالل (بـيع مـا مـلـكت) واليـوم انـا ال أمـلك ُ شـبرا واحـدا في وطـني الـعراق
ولـست نادمـا على مـا فعلت ألنـي عملت واجـبي اجتاه وطـني ومديـنتي التي
تـغفو على زند دجلـة العمارة التي علـمتني ان اكون لها عـاشقا ومخلصا و
قـنـديال يضيء طـريق التـنمـيـة . وبعـد ما تـشرفت وقـدمت مـا عنـدي للـثقـافة
طـوال هذه السنوات االن اقف حائرا في كيـفية تمويل مؤتمر
الـقـمـة الـثـقـافي الـعـربي الـثـاني الـذي سـيـقـام بـعـد أيام
ولـكـني أتـأمل خيـرا في وعـدك الـذي قطـعـته لي (لدعم
ــؤتـمـر الــعـربي األول عـام 2018) وكــلـنـا نـعـرف ان ا
وعـد احلر دين فكـيف اذا كان ُحرا ً ومثـقفا ً ورئيس

وزراء العراق.
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فـي العام  1989كـان الشاعـر عبد الوهـاب البيـاتي ينزل في فنـدق شيراتون
ربد الـشعـري. أجريت معه مـقابـلة صحـفية بـبغـداد على هامش مـهرجـان ا
حلـساب مـجلة الـرائد الـعربي األردنيـة إلى جانب مـقابلـة ثانـية نشـرتها في

جريدة العراق. 
كان عن باب نفى وا كـانت تلك أول مرة ألتقي فيـها البياتي. حتدثـنا عن ا
الــشـيخ واخـنـاتـون ورسـائـل اإلمـام الـشـافـعي. حتــدثـنـا عن "سـارق الـنـار"
ومـذكــراته األدبـيـة عن أســتـاذه في الـلـغـة الــعـربـيـة في الــدراسـة الـثـانـويـة
الئـكــة وأسـتـاذه في دار الئـكـة والــد الـشــاعـرة الـرائــدة نـازك ا صــادق ا
ـية ـعـلـمـ الـعـالـيـة الـدكـتـور مـصـطـفى جـواد. عـن ذكـريـات احلـرب الـعـا ا
الـثــانـيـة. عن زيـارة احلـاج أمـ احلـسـيـنـي إلى مـتـوسـطـة الـرصـافـة وعن
توسـطة القاص ذو الـنون ايوب وكان قـاسياً على مـدرس الرياضـيات في ا

الطالب.  
وفي ذلـك الـلـقـاء أيـضـاً سـألــته عن كـتـاب مـدني صــالح "هـذا هـو الـبـيـاتي"
فـأبــدى إعـجـابه الـشـديـد بـالــكـتـاب وبـأسـلـوب الـكـاتـب وبـذائـقـته الـشـعـريـة

دهشة. ثم سألني: هل تعرف مدني?!. ا
قلت: نعم أعرفه عن قرب.

قال: انتظرني دقائق ريثما أعود.
فـصعد إلى غرفته يضلع قلـيالً في مشيته ويده في جيبه ثم رجع وفي يده
نـسختان من ديوانه الشعري "بستان عائشة" أهداني واحدة وطلب مني أن

تصل النسخة الثانية إلى األستاذ مدني مع التحية.
ثم سألني: أين جتده اآلن?.

قلت: في كلية اآلداب.
ـمكن أن أزوره في كـلية قـال: هل تسـتطيـع أن ترتب بيـننـا موعداً. هل من ا

اآلداب?. 
أعـجبـتني الـفكـرة وحتمّـست لهـا بخـيالء وتصـورت أنني قادر عـلى اجلمع
في ذلـك الوقـت ب شـاعـر وفـيـلـسـوف وصـحـفي. أخـذت "بـسـتـان عـائـشة"
عظم ومـعي أوراق اللقاء ونزلت مسرعاً من مقهى الفندق في اجتاه الباب ا
حـيث كان مدني صالح ينتظرني في قسم الفلسفة بكلية اآلداب. وجدته في
احملاضرة وكان كعادته مع تالميذه يقدّم رجالً ويؤخر أخرى ويحني رأسه

 : أسفل صدره ويداه مشبكوتان خلف ظهره وحملته يسأل طالباً
مـا الفـرق في مـفهـوم احلريـة ب الـفيـلـسوف اإلنـكلـيزي جـون لوك ومـطرب

الريف حضيري أبو عزيز?!.
انـتظرته في غرفته حتى يفرغ من محاضرته. فجاءني متهلالً قال: هات ما

عندك.. هات.
قـلت: هـذا ديـوان البـيـاتي األخـير "بـسـتـان عائـشـة" أرسـله لك مـعي ويرغب

مقابلتك في مكان أنت تختاره قبل عودته إلى مدريد.
ضـحك مـقـهـقـاً وضـرب بـيـده عـلى الـطـاولـة التـي أمامـه من شـدة الضـحك

وسألني بعجب: 
أين البستان?!. 

قلت: في الديوان!. 
قال: وأين الديوان?!.

قلت: في يدك!.
ثم مـدّ لي يـده وأعـاد لي الديـوان بـهدوء وطـلب مـني أن أذهب حاالً فـأعـطيه
ـر ذيـاب وإال فـلــيـكن من نـصـيب الـدكـتـور إلى صــديـقـنـا األديب يـوسف 
أحـمـد مـطـلـوب حـتـى يـضـعه والـبـيـاتي كالهـمـا في زنـبـيل مـثـلـمـا فـعل مع

ر ذياب في ديوانه "أباطيل"!. يوسف 
وقف ولم أفهم احلكاية?.  استغربت ا

قابلتي الدكتور قـال: لقد حاول البياتي أن يزورني في كلية اآلداب فأرسل 
ر ذياب واعتـذرت عن لقائه فلـيس بيني وبينه من أحـمد مطلـوب ويوسف 

مشتركات!.
قلت: لكنك كتبت عنه كتابك "هذا هو البياتي"?.

ا كتبت عنه في هذا الكتاب?. سألني: وهل كان مصدّقًا 
قـلـت: نـعم وكـان مـعـجـبـاً غـايـة اإلعـجــاب فـأنت جـعـلت مـنه مـدرسـة رائـدة

مجددة ومن األساط الفاحت في الشعر العربي احلديث.
قـال: األمـر لـيس كـذلك.. فـقـد كـنت أسـخـر مـنه وأضـحك عـلـيه وأجـعل مـنه
مـوس حالقة أحلق به حلى شعـراء آخرين.. فوأسفاه!..

ثم انـتـهى بـيـنـنـا احلوار حـ افـتـرقـنـا عنـد بـاب كـلـية
اآلداب فـالتفت مدني لـيقول لي: دعنا ال نـفسد األعياد

على العباد!.

بغداد
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االعتراف بالواقع .
وشتـان بَيْنَ صـورته لـو كان قـد سلّم
بـــهـــذا الــــواقع من أول األمــــر وَبـــيْنَ
ضحكة التي سَجّلَها على الفصول ا
نــفــسه إثــر انـــشــغــال االعالم بــفــوز

منافسه (بايدن).
-6-

سكونون بحب الذات ال ولن يحظى ا
من الـــنــاس وال من الـــتـــاريخ بــغـــيــر

االستهجان واالدانة .
وهنا تكمن العظة .

احلـفل الـرسـمي لـتــنـصـيب مـنـافـسه
(بايدن) في سابـقة غريبـة تتقاطع مع
ــــــعـــــــهـــــــودة فـي هــــــذا األعـــــــراف ا

اخلصوص .
-4-

انّ من يراقب (تـرامب) في تصـرفاته
الطـائشـة وقراراته احلـمقـاء يسـتذكر

ثل القائل : ا
(اجلنونُ فنون)

-5-
انه عــــلـى كل حــــال سَــــيُـــــرغَمُ عــــلى

ومـــصــالِـــحَـهُ ومــكـــاسِـــبَهُ  وهـــو في
احلقـيـقـة ال يـعـير الـبالد والـعـبـاد أية
اهمية او عـناية  انه حـ يصر على
تزوير االنتخابات الرئاسية االمريكية
ـظـهـر يـسيء الى بالده ويُــظـهـرهــا 
عـدم الـقــدرة عـلى اجــراء انـتــخـابـات
نـزيـهـة  وال يــهـمه ذلك عـلى االطالق
مـادام االصـرار عـلى الـتـزويـر يـخدم

ادعاءاتِه بالفوز ..!!
-3-

ومن التـكهـنات ايضـاً انه لن يـحضر

اذا لم يــســـتــطـــيع الــســـيــطـــرة عــلى
احلزب اجلمـهوري فانه سـيبادر الى

تشكيل حزب جديد .
انها الذاتيـة القبيحـة بأجلى صورها

وأشكالها 
ألم يـــقف لـــيـــطـــنب في احلـــديث عن
ـتـوقع نـفـسه في الـوقـت الـذي كـان ا
رشحيْن منه أنْ يكون خطابه داعما 
جمـهـوريْـ لـلـفوز بـعـضـويـة مـجلس

الشيوخ االمريكي ?
انّ "تـــرامب " ال يــــعـــرف إالّ نَــــفْـــسَه

-1-
كثـرت في اآلونـة االخـيـرة الـتـكـهـنات
حول مـا سيُـقدم عـليه (تـرامب) الذي
ستميتة النتزاع فشل في محاوالته ا
قراطي الفائز الفوز من منافسه الد
في االنتـخـابات الـرئـاسيـة األمـريكـية

(بايدن) .
-2-

وتدور بعض التكهنات حول مستقبله
الـســيـاسي بــعــد اخلـروج من الــبـيت

األبيض فتقول :

احمد قاسم جمعة
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بغداد

نبض القلم

قراطية والفقر ?.. هل جتتمع الد
 وهل للحرية معنى بدون تنمية واقتصاد مزدهر على مستوى الفرد و الدولة ?..

وهل للصوت ثمن ? .. وما هو ..?
ا أسـئـلـة كثـيـرة تـرد في الذهـن  ضمن هـذا احملـور في مـواسم االنـتخـابـات  ر
تعـطي صـورة إن لم تكن دقـيقـة جـدا عن  نتـائـجهـا  ففي االقـل مالمحـها  وهل

ستكون مختلفة عن سابقاتها أم ال ..?
قراطية خـطان متوازيان هناك مـن يرى منطلـقا من جتربة خاصـة أن الفقر والـد
.. فـالـفـقر يـؤثـر عـلى الـتنـمـيـة السـيـاسـية مـثـلـما يـؤثـر عـلى التـنـمـية االقـتـصـادية

واالجتماعية والثقافية والتعليمية الخ من متطلبات احلياة ..
وهنـاك من يتـساءل .. هـل  يفـكر فـقيـر  أو من يعـيش دون خط الفـقر  أو من ال
يـدخل بــيـته دوالر أو دوالران مــثال  في الــيـوم  أو آخـر يــعـيش حــالـة  الــكـفـاف
قـراطيـة واالنتـخابـات ويتـابع ما يـنشـر عنـها من بـرامج وارشادات واألميـة بالـد
وحـوارات  ومـهرجـانـات و (تـنظـيـرات) وحتضـر أمـامه قيـمـة صوته وصـورة بـلده
اديـة واالجـتـمـاعيـة نـحـو االفـضل وحالـة الـبالد عـمـوما ودوره في تـطـور حـالتـه ا

ومستقبل أوالده واحفاده ..?
باشـرعلى الفرد ادي ا اذا كان اجلـواب بالنفي فـان الفقر يـكون قد تعـدى أثره ا
تد في تأثيره على البالد كلها ومستـوى معيشته لياخذ بعدا سياسيـا  أخطر  
ـقراطـيـة  وعـامال مـهمـا في الـفـساد ويـصبـح معـوقـا أسـاسيـا في الـعـمـليـة الـد
االنـتـخـابي  وبـيئـة مـنـاسـبـة  لـشـراء االصوات بـابـخس االثـمـان  - (بـطـانـية) أو
رصيـد تلـفون  مـثال - وبالـتـالي يسـاهم هذا الـصـوت أو يكـون سبـبا في صـعود

عناصر غير جديرة بأن تكون في  مواقع صنع القرار والتشريع والرقابة ..  
وعنـدما  يحـصل ذلك يكون الـفقر قـد صادر حق صاحـبه في االختيـار الصحيح
وحوله الى سـلعة مـوسمـية ( لـلمتـاجرة ) في الـسياسـة من قبل ضـعاف الـنفوس
وأصحـاب االغراض اخلاصة  الذين ينشطون بـ الفقراء ومناطقهم في  موسم
االنـتـخابـات فـقط وساهـم مسـاهـمة كـبـيـرة بصـعـود جتار الـسـيـاسة عـلى أكـتاف

الفقراء واحملتاج ..
ـقــراطـيــة ويـشـجـع االخـر عـلى ومع أن الــفـقــر له اثـر ســلـبي عــلى الـثــقـافـة الــد
عادلة صاحله اخلـاصة كذلك له دور كبير وأساسي في تـغيير ا استـغالل الفقير
الــسـيــاسـيــة وواقع الــبالد عــمـومــا نـحــو االفــضل عـنــدمــا يـعي الــفــقـراء دورهم
ويقومـون بتعبئة جهودهم  وتوظيف أصواتهم لتغيير احلال واسترجاع حقهم إذا

ما سلب من االغنياء أو جتار السياسة والفاسدين ..
واطن . وعندها يكون للصوت  ثمن وأثر  مادي على االرض لصالح الوطن وا

تعاقب الدورات االنتخابية ال يعني شيئا بنظر الشعوب وخاصة الفقيرة   وتنظر
اليها على انها مهرجانات كالمية فقط  إن لم يؤثر في  واقع احلال وتطور البالد

وتنميتها وتقل  نسبة الفقر دورة بعد اخرى .
قـراطـية ومـنـها عـيـار احلقـيـقي في الـعالم  في جـدوى الـد مـؤشر الـتـنـميـة هـو ا

االنتخابات..
ادية تطـور  وهي التي تعطي لـلمنصب قـيمته ا تـحضر وا التنـمية سمـة العالم ا

واالعتبارية ...
تطور عن الـعالم (االخر) الذي  يتغنى يـز العالم ا قراطي هو ما  فاالجنـاز الد
ـناصب بـاالنتـخـابات فـقط  وكـأنهـا (فـتح الفـتـوح) ويطـالب بـاستـحـقاقـاتهـا من ا
تـمـثل والـرئـاسـات واالمـتـيـازات   ولـكـنه يـصـادر حق الـشـعـوب في اصـواتـهـا ا

بعائدها من التنمية والتطور واحلياة السعيدة  ..
قراطـية  وبـأنه منح شعـوبه احلرية  سـمى بالثـالث يتـباهى بالـد وهذا الـعالم ا
وفـتح االفـواه عـلى أخـرها لـتـقـول ما تـريـد  ولـيس لـتأكل مـا حتـتـاجه ..عـلى حد

فكرين . تعبير أحد ا
ـان بل في العمل قـراطيـة ليس بالـكالم العالـي في البر مقـياس العـالم اليوم لـلد

والبناء والتنمية ..
انه عصر التنمية..

التنمية تعطي لالنسان حريته وللعقل فرصته في االبداع والتطور ..
ومن هـنـا فـان أي دعـوة لالصالح االقـتـصـادي والـسـيـاسي وأي خـطـة لـلحـد من
الفـقر ليس سوى شعارات بال مضمـون  إن لم تتحول الى  خطط وبرامج  تسفر
عن  تنمـية حقيقية تستوعب العاطل  وتوسع  االقتصاد وتتنوع موارده وتسهم
فـي تـعـزيـز حـالـة  الـبـنـاء واالسـتـقـرار  الـسـيــاسي والـتـقـدم  الـثـقـافي  والـعـلـمي

واخلدمي  وكلها عوامل تؤثر على عموم حركة االقتصاد وتطور البالد ..
واطن منـها ويكون قد واذا ما حتـقق ذلك  تكون االنتخـابات قد حققت مـا يأمله ا
ـة فـقط  بل وضـمن حـقه في ثـروته و في أن ضمـن ليـس حقـه في احلـياة الـكـر
قراطية من يكون سـيد نفسه في إتخاذ قراره ومساهمته الفـاعلة في العملية الد

خالل صـــوته  وإخــتـــيــار الــعـــنــاصــر اجلـــــديــرة بـــتــحــمل
سؤولية .. ا
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يسـيـر يـكفي خـيـر من كـثـير يُـطـغي   .. االمـام علي بن
ابي طالب ..
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نــاقش مــجـلـس الـقــضــاء االعـلى امس
الـثالثاء مع وزارة العـدل  االشكاليات
الـــتي تـــخص عـــمل احملـــاكم وتـــداخل

البنايات. 
وقـال اجمللس في بـيان تـلقـته (الزمان)
امـس ان (رئيس الـقـضـاء االعـلى فائق

زيـــدان وبـــحـــضـــره رئـــيـس االشــراف
الـقـضـائي جـاسـم محـمـد عـبـود نـاقش
مع الـوزيـر سـاالر عـبـد الـسـتـار مـحـمد
يـرافـقـة مديـري دائـرة الـتنـفـيـذ ودائرة
الـــقــاصــريـن  مــعــاجلـــة اشــكـــالــيــات
شـتـركة الـتـداخل في اشـغال االبـنـيـة ا
بـ احملـاكم ودوائـر التـنـفيـذ والـكاتب

الـعدل وضرورة ايجاد مجـمعات عدلية
مـسـتقـلة عن دور الـقـضاء خلـصوصـية

عمل احملاكم والدوائر العدلية). 
كــمـا الـتـقى مــحـمـد بـوزيــر اخلـارجـيـة
فـؤاد حس  وجرى خالل اللقاء بحث
مــلــفــات عــدة مــنـهــا تــاكــيــد مــتــابــعـة
ــرفــوعــة من الــدعـــاوى الــقــضــائــيـــة ا
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اتـفقت الرئـاسات الثالث والـكتل السـياسية
عـلى تـبني مـبادرة احلـوار الـوطني الـشامل
الـتـي طـرحـتـهـا احلـكـومة  ,مـن اجل تـهـيـئة
الـبـيئـة السـيـاسيـة واألمنـيـة واالجتـماعـية
إلجــراء انــتـخــابــات مـبــكــرة حـرة ونــزيــهـة
كتب وحـمايتـها من اخلروقـات. وقال بيـان 
رئـــيس الــوزراء تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان
(الــــرئــــاســـات الــــثـالث وعـــددا مـن الـــكــــتل
السياسية عقدت اجتماع جرى خالل عرض

ـسـتجـدات الـراهـنـة  كـما  الـتـطـورات وا
عـرض اخلطوط الـعامة لـلموازنـة االحتادية
ـشاكل الـعالقـة ب بـغداد واربيل) ,وأكد وا
ر اجملـتمـعون بـحسب الـبيـان أن (العـراق 
بـظروف استثنائية جراء األزمة االقتصادية
ــيـة الـتي تــرتـبت عــلى انـتــشـار وبـاء الــعـا
كـورونا وأن اإلصالح االقتصادي هو احلل
الــضــروري الــذي يــجب تــبــنــيه فـي نــطـاق
تـضامن سـياسي واجتـماعي عـراقي يعكس
ـوقـف أمـام الــقـضــايـا الــرئـيــسـة), وحــدة ا
الفـــتـــ الى (دعم اإلجـــراءات احلــكـــومـــيــة
لـتـحـقـيق اإلصالح االقـتـصـادي في مـشروع
ـالـيـة ـوازنـة االحتــاديـة لـلـســنـة ا قــانـون ا
ــا يـــضــمن احلــلـــول لــتــحــصــ 2021 و

االقتصاد أمام األزمات).
—«u(« rŽœ

واعــرب اجملـتـمـعــون عن (دعم  احلـوار بـ
ا ـشـاكل الـعـالـقـة و بـغـداد واربـيل حلل ا
ـشـاكل وفـقاً يـضـمن مـعـاجلـة عادلـة لـتـلك ا
لـلـدسـتور) ,وقـدّم الـكـاظمي خالل االجـتـماع
ــبـادرة احلــوار الــوطـني الــشـامل (عــرضـاً 
الــتي تـبــنــتـهــا احلـكــومـة من أجل تــمـهــيـد
الـبـيئـة السـيـاسيـة واألمنـيـة واالجتـماعـية
إلجــراء انــتـخــابــات مـبــكــرة حـرة ونــزيــهـة
وحــمـايـتـهـا من اخلــروقـات وحتـقـيق أعـلى
مـستويات الشـفافية والعـدالة فيها). ورجح
مـصدر في احلكومة التصويت على مشروع
ـاليـة لعام  2021وإرساله ـوازنة ا قـانون ا
الـى مـجـلس الـنـواب القـراره. وكـان ائـتالف
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الـنصر بقيـادة رئيس الوزراء االسبق حيدر
الـــعــبــادي قــد دعــا امـس االول إلى تــوقــيع
مـيثاق شرف ملزم جلمـيع القوى السياسية
انـســجـامـا مع الـدعـوة الــتي اطـلـقـهـا زعـيم
الــتــيــار الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر. وقــال
االئـتالف فـي بـيان إنـه (إسـتنـاداً إلـى دعوة
الــصــدر وانـســجـامــاً مع مــطـالب اإلصالح
والـتغيير التي عبّرت عنها انتفاضة تشرين
ـــانـــاً بـــضـــرورة وجـــود الـــشـــجــــاعـــة وإ
الـتزامـات ضامنـة لصالح اجملتـمع والدولة
ولـــضـــمـــان مــبـــدأ الـــتـــكـــامل بـــ الـــقــوى
والـــفــاعـــلـــيـــات والــشـــرائح الـــســيـــاســـيــة
نـهج واجملـتـمـعـيـة نـدعـو لـلـبـدء بـحـراك 
إلعـتـماد مـيثـاق شـرف كإطـار مبـاد وطني
مـلزم جلـميع القـوى والفـاعليـات العـراقية ,
ـذهـبـيـة). فـيـما  ,اكـد بـعـيـدا عن االثـنـيـة وا
الـــنـــائب عن ائـــتالف ســـائـــرون مـــحـــمــود
الـزجـراوي ان الـتـيـار الـصـدري لن يـفـرض
طـــمـــوحه بـــرئــاســـة الـــوزراء عـــلى الـــكــتل
الــسـيــاسـيــة.وقـال الــزجـراوي في تــصـريح
امس ان (رئـاسـة الوزراء لـسائـرون طمـوحاً
ولـيس فرضا على الكتل السـياسية فالكتلة
الـفائـزة االكبر عـدداً هي التي تخـتار رئيس
احلكومة) ,واضاف (يجب ان يبنى التوافق
ــصـلــحــة الــوطـنــيــة وطـوي عــلى اســاس ا
الــصــفــحـة الــســابــقـة) ,مــبــيـنــا ان ( اعـداء
الـعـراق يـسعـون لـتـدميـر الـبـيوت الـوطـنـية
وبـــعض الـــدول ال تــريـــد تــلـــبـــيــة مـــطــالب
ـتـظـاهـرين بـتـحـقـيق االصالح) وتـابع ان ا
(الــعــقــائــديــة ضـرورة مــلــحــة ال بــد مــنــهـا
لـتـحـقيق االصالح) ,ومـضى الـزجراوي الى
الـقـول ان ( تـغريـدة الـصـدر التي دعـا فـيـها
كون حتتاج الى تفاهمات الى تـرميم بيت ا
ــضي بــاالصالح). مـع الـكــتل الــتـي تـريــد ا
وكـشفت عـضو اللـجنـة القانـونيـة النيـابية
نـاقشة 4 ـاس فاضل عن اجـتمـاع للـجنـة  أ
. وقالت فـاضل في تـصريح امس ان قـوانـ
(لـلـجـنة سـتـبحـث تعـديل قـانـون انتـخـابات
مــجـــالس احملــافــظــات وقــانــون اخملــدرات

ــؤثــرات الـعــقــلـيــة وقــانـون االســلــحـة وا
وقـانون استبدال العقوبات السالبة للحرية
بـــالـــغــرامـــات). وافـــاد مـــصــدر فـي مــكـــتب
ـفـوضـيـة انــتـخـابـات ذي قــار عن تـكـلـيـف ا
ـستـقـلـة لالنـتـخـابـات قاسم زوري الـعـلـيـا ا
كـتبـها في احملـافظة. دهـيش مديـراً جديـداً 
ـــــصــــــدر في تــــــصـــــريـح امس ان وذكــــــر ا
ــفــوضــيـة كــلــفت دهــيش مــديــرا جــديـدا (ا
ــكــتـبــهــا في احملـافــظــة بـعــد ان كــان يـدار
ـعاون الـفني احـمد عـبد بـالوكـالـة من قبل ا
داخل) ,مـبيـنا ان (دهـيش كان يـعمل سـابقاً
في مـكتب انتخـابات ذي قار منذ عام 2007
ـرشـحـ وحاصـل على في شـعـبـة شـؤون ا

شهادة البكالوريوس في القانون).
وبـحث رئـيس اجلـمهـوريـة بـرهم صالح مع
مـسـاعـد وزيـر اخلارجـيـة األمـريـكي لـشؤون
الـشرق األدنى ديفيد شينكر  ,سبل التعاون
في ســـيـــاق احلـــوار الــســـتـــراتـــيــجـي بــ

الـبلدين. وقال بيـان تلقته (الزمان) امس ان
(الــلـقــاء بـحث الــعالقـات الــثـنــائـيــة وسـبل
تـطويـر آفاق الـتعـاون في اجملاالت كـافة في
ســيـاق احلــوار الـســتـراتـيــجي الـقــائم بـ
شـتركة وضرورة ـصالح ا الـبلدين ووفق ا
حـمــايـة سـيـادة الـعـراق ومـواصـلـة اجلـهـد
الـدولي في احلـرب عـلى اإلرهـاب والـتـعاون
والــتـنـســيق في مـواجــهـة تـداعــيـات األزمـة

االقتصادية والصحية لوباء كورونا).
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ـسـتـجدات واضـاف ان (اجلـانـبـ نـاقـشـا ا
عـلى الـساحـتـ اإلقلـيـميـة والـدوليـة حيث
جـرى تأكيد ضرورة تخـفيف حدة التوترات
نـطقـة ورفض االعـتداءات والـتدخالت فـي ا
ــسـائل بــاســتــخـدام لــغــة احلـوار فـي حلّ ا
الــعـالـقــة واحلـفـاظ عـلـى األمن واالسـتـقـرار

وإرساء السالم). 
ـنـتـخب فـيـمـا أفـادت تـقـاري بـأن الـرئـيس ا

»ŸUL²ł∫ الرئاسات والكتل السياسية في اجتماع مبادرة احلوار

ماجد بن عبدالله القصبي

اجملــلس الــذي بـدا أعــمـاله امس االول
بـحضـور وفد سـعودي رفيع في بـغداد
بـرئاسة وزيـر التجـارة ماجد ـستوى ا
الــــقـــصـــبـي. واشـــار بـــيــــان انه (وفي
مستهل اجللسة التي حضرها عدد من
ـــــثـــــلـي اجلـــــهـــــات ذات الــــــوزراء و
رحب الـــــبــــتــــال بــــالــــوفــــد الــــعـالقــــة
مثمنا (مـستوى التعاون وما الـضيف)
وصــلت الـيه الـعـالقـات الـثـنــائـيـة بـ

البلدين).
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ـقـبـلة سـتـشـهد ـرحـلة ا واضـاف ان (ا
ـــزيــــد من الـــتـــعـــاون فـي مـــخـــتـــلف ا
وتـــابع الــبـــيـــان انه (جــرى اجملـــاالت)
خالل الــلـقـاء بـحث ومـنـاقـشـة عـدد من
ــلـــفــات ذات االهــتــمــام الــقـــضــايــا وا
اتـفـاقــيـة حـمـايـة من بـيــنـهـا ــشـتـرك ا
ـمــلـكـة االســتـثـمــارات بـ الــعـراق وا

وزيــادة حـجم الــتـبــادل الـتــجـاري بـ
الــــبــــلـــديـن واســــتـــعــــراض الــــفـــرص
ــتــوفــرة في الــعـراق االســتــثــمــاريــة ا
وإمـكـانيـة دخول الـشـركات الـسعـودية
كــمــا نـاقش لالســتــثــمـار فـي الـعــراق 
ـشــاريع الــتي اجلــانــبــان تــفــاصـيـل ا
سيتم تمويلها من القرض السعودي).
مـؤكدا ان (الـلقـاء شهـد توقـيع اتفـاقية
إنـــشــاء صـــوامع غالل فـي مــحـــافــظــة
بلغ 25 مليون دوالر لدعم الـديوانية 
 الـــقـــطـــاع اخلـــاص وتـــوفـــيـــر فــرص
بــاإلضـافــة الى تـوقــيع اتــفـاقــيـة عــمل
إنـشـاء مـستـشـفى الـصـقالوية  بـقـيـمة
15 مــلـيــون دوالر . لـتــقـد اخلــدمـات
الـطـبــيـة والـصـحـيـة  البـنـاء مـحـافـظـة
االنـبـار) كـمـا وقّع  الـبـلـديـن مـحـضري
الـلجـنة اإلسالمـية والثـقافـية و الدورة
الـرابعة للـمجلس التنـسيقي العراقي-
ـشـتـرك. وتـراس الـلـجـنـة الـســعـودي ا
وزيـر الثقـافة والسيـاحة واآلثار حسن
نـاظم مـع نـظـيـره السـعـودي الـقـصـبي
حـيث وقع اجلـانـبـان مـحضـر الـلـجـنة
ـــنــطـــوي عــلـى عــدد من ـــشــتـــرك وا ا
ــلــفـات في قــطــاعـات مــخــتـلــفــة بـ ا
. وتنـاول احملضـر (استـكمال اجلـانبـ
مـذكـرة التـفـاهم لـلتـعـاون الثـقـافي ب
الــبـــلــدين وبــحث ســـبل الــتــعــاون في
تــســجــيل مــلــفــات وعــنــاصــر الــتـراث
فضال ـشتركة لدى منظـمة اليونسكو ا
عن تــقـد تــصـور مـشــتـرك إلمـكــانـيـة
الـــــتــــــعـــــاون فـي مـــــجــــــال االنـــــتـــــاج
وإقـامة أسـبوع سـينـمائي الـسيـنـمائي
عـراقي فـي الـسـعـوديـة وآخـر سـعودي
واضـــــاف الــــبـــــيــــان ان فـي بــــغـــــداد)
ـــقــتـــرحــة (احملـــضــر حـــدد اآللـــيــات ا
لـلتـعاون اإلعالمي بـ البـلدين وبحث
أوجـه الــتــعـــاون في مــجـــال الــشــؤون
اإلسـالمـيــة فـضال عـن بـحث إمــكـانــيـة
واجـهة خطاب إصـدار ميثاق مـشترك 
وتـــابع ان الــــتـــطـــرف والــــكـــراهـــيــــة)
(اجلـانبـ طرحـا  ما يـتعـلق بتـأشيرة
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وقــــعت بـــغــــداد والـــريــــاض عـــددا من
ــشــتــركــة في مــجــاالت االتــفــاقـــيــات ا
اســتـثـمـاريـة مــخـتـلـفـة فـي مـحـافـظـتي
الـديوانية واالنباروبتمويل من القرض
الـــســـعــودي ¨ضـــمـن اعــمـــال اجملـــلس
الـتـنــسـيـقي بـ الـبـلـدين .  وانـطـلـقت
أعـمـال مـلـتـقى رجـال األعـمـال الـعراقي
الـســعـودي بـحـضـور أعـضـاء الـوفـدين
ــثــلـ عن الــشــركـات الــرســمـيــ و
االسـتـثـمـارية في الـبـلـدين.وأكـد رئيس
اجملــــلس الـــتــــنـــســــيـــقي الــــعـــراقي -
اليـة علي عبد األمير وزير ا الـسعودي
ــلـــتــقى أن (احلـــكــومــة عـالوي خالل ا
الـعـراقـية تـتـبع سـتراتـيـجـية لالصالح
االقــــــتـــــــصــــــادي من خـالل الــــــورقــــــة
وأنهـا ستـبذل جـهدهـا خللق الـبـيضـاء
ــنــافــســة بــ الــشــركــات في مــجــال ا

اكد رئـيس اجمللس بـدوره  االسـتثـمار)
وزيـر الـتـجـارة مـن اجلـانب الـسـعـودي
ملكة إن (ا مـاجد بن عبد الـله القصبـي
حـريـصـة عـلى إقـامـة حـكــومـة وشـعـبـاً
الــعالقــات الــتــجــاريــة واالقــتــصــاديــة
وأن افتـتاح واالسـتـثمـارية مع الـعـراق
مـنفذ عرعر هـو بداية للتـبادل التجاري
والــــــتــــــعـــــاون االقــــــتــــــصــــــادي بـــــ
لـتقى توقيع مذكرتي الـبلدين).وشهد ا
ـشـروع األولـى  تــفـاهم بــ اجلـانــبـ
قــرض إنــشــاء صـوامع غـالل مـعــدنــيـة
خلـزن القمح في الديوانـية بقيمة (25)
واتــفـاقـيــة قـرض إنـشـاء مــلـيـون دوالر
مــسـتـشــفى الـصــقالويـة في مـحــافـظـة
األنــبــار بــقــيــمـة (15 ) مــلــيــون دوالر.
وتــرأس وزيـر الــتـخــطـيط خــالـد بــتـال
الــنــجم اعـمــال الــلـجــنــة االقـتــصــاديـة
احلـج وحــــــــــصــــــــــة الــــــــــعــــــــــراق منواالسـتثمـارية والتـجارية ضـمن اعمال

وتـصـور لـلـتـعـاون في مـجال احلـجـاج
الــــــســـــــيـــــــاحــــــة واالســـــــتــــــثـــــــمــــــار
واسـتــقـبل رئـيس الـوزراء الــسـيـاحي)
مـصـطـفى الـكـاظـمـي الـوفـد الـسـعودي
الـذي يـزور بـغداد وجـرى خالل الـلـقاء
مـنـاقـشة تـعـزيز الـتـعـاون ب الـبـلدين
فضالً عن البحث عـلى مختلف الصُـعد
تخـذة للمضـي بتعزيز في اخلـطوات ا

التعاون االقتصادي. 
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بـحـسـب الـبـيـان (حتـايـا ونــقل الـوفـد 
لك سـلمان خـادم احلرمـ الشريـف ا
بن عـبـد العـزيـز آل سعـود وولي عـهده
وتأكيد مـحمد بن سلمان الى الـكاظمي
الـعـاهل السـعـودي علـى أهمـيّـة تعـزيز
ــــشـــتــــرك فـي اجملـــاالت الــــتــــعــــاون ا
ورحّب رئـيـس مـجــلس الـوزراء كــافّــة)
بـ(زيـادة التبـادل التجاري بـ البلدين
بــعــد فـتح مــنــفـذ عــرعــر احلـدودي في
ـــاضي كــمـــا دعــا  اجملــلس الـــشــهــر ا
الــتــنــســيــقي الى تــســريـع اخلــطـوات
الـــعـــمــــلـــيـــة في تـــوســــيع الـــعالقـــات
ــمــلــكـة االقــتــصــاديــة بـ الــعــراق وا

واكـد الـوفـد ان الــعـربـيـة الــسـعـوديــة)
(تـعزيز التعاون القائم سيمكن البلدين
الــشـقــيـقــ من مـواجــهـة الــتـحــديـات
ــشـتــركـة سـواء في مــجـال مــواجـهـة ا
أو فـي اجملـــاالت جــــائــــحــــة كـــورونــــا
االقـتـصـاديـة الـتي سـتـنـعـكـس إيـجـاباً
فضالً عـلى رفاه البلدين واسـتقرارهما

عن تعزيز السِلم اإلقليمي). 
كــمــا الــتـــقى رئــيس مــجــلس الــنــواب
مـحمد احلـلبوسي الوفـد وبحثـا اللقاء
ــتــنـامــيــة بـ الــعالقــات الــثـنــائــيـة ا
والـتـنـســيق والـتـعـاون وفـقـاً الــبـلـدين
وقَّعة ب التفاقات ومذكرات التفاهم ا
الــــبـــلـــديـن في مـــجــــاالت االقـــتـــصـــاد
ا و واالسـتـثـمار والـتـبـادل التـجـاري
ـــتــبـــادلــة.وأبــدى ـــصــالح ا يـــحــقق ا
احلـلـبـوسي خالل اللـقـاء (دعم مـجلس
الـنواب لكل ما ينشط عـجلة االستثمار
اكـد واالقــتــصـاد في الــعـراق) بــدوره 
الـــقـــصـــبـي إن (بالده ســـتـــســـخـــر كل
اجلـهود لـتحـقيق نـتائج الـتعـاون على
مـــعــــربــــا عـن (رغــــبـــة أرض الــــواقـع)
الـسعـودية بإدامـة التواصل والـتعاون

مع العراق في اجملاالت كافة).

صالح حس التميمي

5ŽËdA  cOHMð vKŽ  U UHð≈Ë ÍœuFÝ w «dŽ ÕU²H½≈

WO½«u¹b «Ë —U³½_« w  5¹—UL¦²Ý≈

l «u « ÷—√ vKŽ ÊËUF² « ZzU²½ oOI×²  œuN'« q  d= MÝ ∫÷U¹d «

ــتـضــررين من الــعـمــلـيــات احلـربــيـة ا
واالخــطــاء الــعــســكـريــة والــعــمــلــيـات

االرهابية التي شهدها العراق. 
وعـقـدت الورشـة بحـضور نـائب رئيس
هـيئة االشراف الـقضائي القاضي جنم
ـشــرف الـقــضـائي عــبـد الــله احـمــد وا
الـــقـــاضـي حـــيـــدر عـــلي نـــوري كـــمـــا
حـــضــرهــا الــســـادة مــديــر عــام دائــرة
شـهــداء ضـحـايـا الـعـمــلـيـات احلـربـيـة
واالخــطــاء الــعــســكـريــة والــعــمــلــيـات
ـركـزيـة االرهـابـيـة ورؤوسـاء الـلـجـان ا
واالدعـاء العام والسادة رؤساء اللجان
ــتـضــررين من الــفــرعــيـة لــتــعــويض ا
العمليات احلربية واالخطاء العسكرية
والـــعـــمـــلــيـــات االرهـــابـــيـــة بـــجــمـــيع

احملـافظات. وقال بيـان جمللس القضاء
االعـلى امس ان (الـورشة تضـــــــــمنت
عــدة مـحـاور بـدأت بـإرشــادات تـتـعـلق
ـوقف ـعـامـلـة وسالمـة ا بـإكــمــــــــال ا
االمـــني لــلــمــراجـع واجــراءات هــيــئــة
ـســـــــاءلة والـعدالـة ثم عرض الـقرار ا

دعي العام).  على ا
واضــاف ان (الــورشـة بــحـثت ارتــبـاط
الــــلــــجــــان الــــفــــرعـــيــــة لــــتــــعــــويض
ــتـــــــــضـررين اســتـنـادا لــلـمـادة (3) ا
ثــانـيــا ومــنـاقــشـة مــهـام وصالحــيـات
سـكـرتاريـة اللـجـان الفـرعيـة ومـناقـشة
ـعـوقـات في عـمـل الـلـجان ـشـاكل وا ا
واخـــتــتــمت بـــاســتــعــراض الـــنــتــائج

والتوصيات).

ـتـقـاعـد لـويـد جـو بـايـدن اخـتـار اجلـنـرال ا
أوسـ الذي قـاد القوات األمـريكيـة لدخول
ـركزية بـغداد عام 2003  وتـرأس القـيادة ا
سـنتكوم ليـكون أول وزير دفاع أمريكي من
أصـول إفـريـقـيـة.وتـفـوق اجلـنـرال الـسـابق
الـذي خــاض حـربي أفـغـانـسـتـان والـعـراق
رشـحة والـبـالغ من العـمر 67 عـامـا علـى ا
ـنـصب مـيـشـيل فـلـورنوي ـفـضـلـة لـهذا ا ا
الــوكــيـلــة الــســابـقــة لــوزارة الــدفـاع وسط
زيد ضـغوط تـمارس عـلى بايـدن لتـرشيـح ا
ــراكـز في من الــشـخــصـيــات من األقـلــيـات 
إدارته.وذكـرت صحـيفـة بولـيتـيكـويوم نقال
نـاقشات عن ثـالثة أشخـاص على درايـة با
تـقاعد أن (الـرئيس بايـدن اختار اجلـنرال ا
أوسـ وزيرا للـدفاع). ويعد أوسـ القائد
ـركـزيـة األمـريـكـية الـثـاني عـشـر لـلـقـيـادة ا
وهـو أول أمريكي من أصول إفريـقية يتولى
نصب عمل نصب.وقبل شغله لهذا ا هذا ا
أوســ نـــائب رئــيس هــيــئــة
شتركة وقبلها كان األركـان ا
أخـر قـائـد لـلقـوات األمـريـكـية
فـي الــــعــــراق وحتت أمــــرته
جـرت عـمـلـيـة الـفـجـر اجلـديد
فـي كـــــــانـــــــون االول  الـــــــتي
اسـتمرت حتى  15مـن الشهر

ذاتـه عـام2011 وخـاللــهـا 
ســحب أخــر جـنــدي أمــريـكي

من العراق.
وفي 6 كــانــون االول مـن عـام
, 2012أعــلن الـبـنـتـاغـون أن
الرئيس االسبق باراك أوباما
نصب رشـح اجلنرال أوس 
ـــركـــزيـــة قـــائــــد الـــقـــيــــادة ا

األمريكية. 
وأقــــر مـــــجــــلس الــــشــــيــــوخ
األمــريــكي تــعــيــيــنه فـي هـذا
ـــــنـــــصـب في  5 اذار عـــــام ا
2013 وتـواله رسمياً في 22

من الشهر ذاته .

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6834 Thursday 10/12/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6834 اخلميس 23 من ربيع الثاني 1442 هـ 10 من كانون االول  (ديسمبر) 2020م

wÐUM'« wKŽ

alialjnabe62@gmail.com

vD)« ozUIŠ

تَلَّتني خُطاي صبحاً حيثُ فرن احلي لرغيفِ اخلبزِ في التنور!
نعم" ,تَلَّتني" كما نَتِلُّ الكبشَ كأُضحيةٍ بحبورِ وحسٍّ بسُرور!

أفَمُستَهجِن أنتَ ياصاحبي لفظَ "تَلَّتني" اجلَسور?
كـيف ذاك! أفَماعَلِـمتَ أنَّ كلَّ رميةِ خطىً ,وسـواء عليهـا أكانت في نُورٍ تَدور,

أم كانت في ديجورٍ تَمور,
ٍ تَضُنُّ ـنابرُ بِـفَخرٍ وغرور ,أم رمـية لعد وسـواء أكانت رميـة لزعيمٍ تَطُنُّ لهُ ا

قابرُ بفَرشٍ وجُحور. عليهِ ا
كذلكَ ورميةُ قَسوَر في الغابِ هَصور ,ورميةُ عُصفورٍ في رِحابِ لبذور.

رمـيـات شـتى ,فـرمـيـات عـلى كـؤوس األمـاسي تَـتـمَطَّى ,ورمـيـات عـلى رؤوسِ
آسي تَتخَطَّى. ا

كلُّ أولئكَ مُستَنسَخ في سجل آثارِ خُطانا ومُقَدَّر مَسطور!
ؤمنٍ لي? مابالُ وجهِكَ ياصاحُ مُنفَغِر فاه? ماذا دهاهُ فإعتالهُ? ? أوَلستَ 
.. إذاً فَقِ حَشدَكَ عمّا سيَسيحُ في دَهَمٍ ,وعِ رَشدَكَ لِما سَأُزيحُ فيهِ مِن وَهَمٍ

فلوما اجلوعُ -يا صاحُ- لَما تَلَّتني خُطاي لفُرنِ احلي سيّاحاً أزور.
تـني خُطـاي لضـفافِ عـرسٍ وزفافٍ بـسرورٍ ,ومـا كنتُ لـوما الـشَّهـواتُ لَمـا تَلـَّ

ألبتَهِجَ بأبنائي من حولي حضور,
فما كانَ في احلِس مِن قبسِ أبوَّة قبيلَ حلظاتِ الزفافِ يثور.

لـوما حنانُ الرَضع من أمّي سَبَق ,لَـما تَلَّتني خُطاي مُتَفَقِّدَاً قَبرَ أمي في ظُلَمِ
ميادينِ القبور.

لـومـا عـنـانُ الـطَمـعِ في سعـيّ فَتَق ,لَـمـا تَـلَّتـني خُـطـاي مُـتَـوَقِّدَاً فـي سعيٍّ في
ضحىً أو في سحور ,بل..

َـسجدٍ في احلي مُتَـعَبدًَا عنـدَ الغفور ,فـما كنتُ لـوما النارُ لَـما تَلَّتـني خُطاي 
إلهجرَغرامَ في نسوةٍ ,ومرامَ في كسوةٍ ,وأصنافَاً من خمور..

? مـاذا دهـاهُ وإعـتـراهُ! أنُـكـري ويـحَكَ يـاصـاحُ ,إذ آبَ وجـهُكَ مُـنـفَـغِـرةً عـيـنـاهُ
? أوَلستَ لـلتَعَبُّدِ خوفًا من النّارِ غَشّاهُ ,أم ذِكـري لنسوةٍ وكأسِ اخلمرِ أعشاهُ

بِمُصَدِقيّ?
تـني خُـطاي حملـرابِ احلي مُـتَـنَسـكَـاً عـندَ إي يـا صـاحبي ,لـوما الـنـارُ لَـمـا تَلـَّ
الـشّـكور ,ولـو أنّكَ فَـطِـنتَ ألولِ آيـةٍ فـيـمـا عِـنـدَكَ من زبور ,لَـمـا فَـغَـرَت عـيـناكَ
بِـبَالدَةٍ نعجةٍ أوأنثى من جنسِ طيور ,لـكنّي سأنَبؤكَ بـها بأنَّكَ صاحبي وعلى

(غليظِ) لفظي صبور.
فقد قالَ الصّبورُ في أولِ حرفٍ سبحانه (قُمْ فَأَنْذِرْ) من ضريعٍ وحرور,

ومـا أنزَلَ سـبحـانه -قُمْ فَبَـشِّرْ- بـجِنـانٍ وحورٍ وقـصور,
بل مــاجَــمَعَ بــيــانَهُ - قُمْ فَــأَنْــذِرْ) ذا تــقىً ,وبَــشِّــرْ ذا

فجور.
ِ اآلنَ ,أنَّ خُــطـاكَ هي أفَـمــؤمن لي يــافـاغــرَ الـعــيـنـ

مَوالكَ ,وحيثُ ما دارَت رحَاها ترى عينَيكَ تدور.
كُتِبَ في باحةِ فرنٍ في بغداد.

علي عبد االمير عالوي

W∫ الوفد العراقي والسعودي في جلسة ملتقى رجال االعمال Kł

اجلـــــــــــهـــــــــــات
الــوطــنـيــة ضـد
مـــؤســســات او
اطـــــــــــــراف فـي
اخلـــــــــــــــــــــــارج
بـالـتـنـسـيق مع
الــــــبـــــعـــــثـــــات
الــــــعـــــراقـــــيـــــة
ومـــــــــــكــــــــــاتـب
احملــامــاة الـتي
لــــهــــا تـــوكــــيل
ـــــــتابـعة هذه

الدعاوى. 
واوضـح البيان
ان (اجلـــانــبــ
شــــــــددا عـــــــلى
ضـــرورة تــفـــعــيل

االتـفاقيـات الثنائـية ومذكـرات التفاهم
الـتي تبرمهـا العدل مع باقي الدول في
ـدانـ قـضـائـيـا مـا يـخص اسـتـرداد ا
وتــبـــادل احملــكــومــ وايــضــا تــبــادل
اخلـبـرات لالسـتفـادة مـنـها في تـطـوير

الدوائر العدلية).
r¼UHð  «d c

مـن جــــهـــــته ,اكــــد حـــســــ (ضـــرورة
ـتـابعـة والتـنسـيق بـ اجلانـب من ا
اجـل احلــفـــاظ عـــلى حـــقـــوق الـــعــراق
ومـتابعة االتـفاقيات ومـذكرات التفاهم

كن). وتفعيلها باسرع وقت 
واسـتـضاف مـعهـد التـطويـر القـضائي
فـي مجلس الـقضاء األعـلى ورشة عمل
بــــالـــلــــجــــان اخلـــاصــــة بــــتـــعــــويض
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شهـدت وزارة اخلارجـية تـغيـيرات
هيكـلية في قيـادتها العـليا شملت

وكالء الــوزارة.  وكــشــفت وثــيــقــة
اطــلـعت عـلـيــهـا (الـزمـان) امس ان
امرا ديوانـيا برقم 326 موقعاً من

رائـد جــوجي مـديــر مـكــتب رئـيس
الـوزراء كـلف كال من نـزار عـيـسى
ـــهـــام وكــيل وزارة اخلـــيــر الـــله 
اخلــارجـيــة لـلــعالقــات الـثــنـائــيـة
وقــحــــــــطــان طه خــلـف اجلـنــابي
ـهـام الــوكـيل لـلـشــؤون مـتـعـددة
االطــراف والــشــؤون الــقــانــونــيـة
وصــالح حـــســ عــلي الــتــمــيــمي
ـهـام الـوكـيل لـشـؤون الـتـخـطيط
الــســـيــاسي واحــــــــــمــد حتــســ
ــهـام الــوكـيل لــلـشـؤون بـرواري 
االداريـة وتــضــمن االمــر ســريـانه
ابــتـــداء مـن الــثـــانـي من الـــشـــهــر

اجلاري. 
وقـال خــبـيــر دبـلـومــاسي ان (هـذا
االمــر يــجـــعل لــوزارة اخلــارجــيــة
هيـكليـة غير مـسبوقة اذ لـم تشهد
فـي تـاريـخـهــا وجـود اربـعـة وكالء

لها بدرجة سفير). احـــــــمد حتس برواري

UI¡∫ رئيس القضاء االعلى فائق زيدان يلتقي بزذيس االشراف القضائي جاسم محمد عبود امس
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ـغـيـر (االراضي الـفـلـسـطـيـنـية)) ,أ ف { ا
ب) - قــبـــيل مــقــتــلـه اجلــمــعــة بــرصــاص
اجلــيش االســرائـيــلي والـذي صــادف يـوم
عـيد ميالده تمنى الفتى الـفلسطيني علي
أبـو علـيا ان يـحصل عـلى مفـاجأة في هذه
ــنـاسـبـة وفـق مـا روت والـدته.أعـدت األم ا
ـقـلـوبة" الـطـبق الـفـلـسـطـيـني الـشـهـيـر "ا
ووضــعت الــهــدايــا جــانـبــا لــكن عــلي لن
يــعــود إلــيــهــا أبــدا فــقــد قــتل بــرصــاص
اجلـــيش اإلســـرائــيـــلي خالل مـــواجــهــات
وقــعت عـلى أطـراف قـريــته.وتـعـيش قـريـة
ـغيّر منـذ اجلمعة حالـة حداد على الفتى ا
الـــــذي عـــــلـــــقت صـــــوره عـــــلـى اجلــــدران
ـركبات وعلى أسالك الـكهرباء وأصبح وا
"الـشــهـيـد الـبـطل" رغم صـغـر سـنه.ويـقـول
ن أبو عـليـا لوكـالة فـرانس برس والـده أ
ــســبــحــة في يــده في بــيت وهــو يــقــلـب ا
الــعـزاء "عــنــد سـمــاعي صـوت الــطـلــقـات
الـنـارية عـلى أطراف الـقريـة التـفت حولي
لـــــكـــــني لـم أجـــــد عـــــلي".وقـــــال اجلـــــيش
اإلســـرائـــيـــلـي في الـــبـــدايـــة إن قـــواته لم
تـستخدم الذخيرة احلية في ما جرى.وردا
عــــلـى ســــؤال لــــفــــرانس بــــرس قــــال انه
اســتــعـمـل "وسـائـل تـفــريق احلــشـود (...)
واســتـخــدم رصـاصــة "روجـر عــيـار "0,22
األمــيـركــيـة "من أجل قــمع أعـمــال الـشـغب

العنيفة".
ΔœU¼ qJý

واضـــاف اجلــيش "بــعـــد احلــادث  فــتح
حتـقـيق من قـبل الـشـرطـة الـعـسـكـريـة".بدأ
ذلك الــيــوم بـشــكل هــادىء عـلـى مـا تــقـول
عروف عـنه التدين عـائلـة وأصدقاء عـلي ا
ــســاعــدة وخــصــوصــا مــســاعـدة وحب ا
والــده وجـده في رعي األغــنـام بــاإلضـافـة
إلى مـوهبته في لـعبة كرة الـقدم التي كان
يــشـجع فـيـهـا فــريق ريـال مـدريـد والالعب
الـبرتغالي رونالدو.صـباح اجلمعة الرابع
من كـانـون االول/ ديـسـمبـر اسـتـيـقظ علي
عـند الـساعـة اخلامـسة صـباحا طـلب منه
جـده نـاصـر الـذي اعـتـمر الـكـوفـيـة وعـقاال

الـيوم.وتابع "فجأة صرخ علي وقال بطني
ثم أغـــمي عــلـــيه".وتُــظـــهــر لــقـــطــات عــبــر
ـوبـايل صـورهـا أحـد الـشـهـود واطـلـعت ا
عـلـيـها فـرانس بـرس عـلي مـسـتلـقـيًـا على
مقعد بعد إصابته محاطا بعدد من الرجال
ـكن مالحـظة الـذين حـثـوه عـلى اإلفـاقـة.و
اثـــر الـــرصـــاصـــة عـــلـى ارتـــفــاع  2 إلى 3
بـــوصــات فـــوق الــسُـــرة.واشــار نـــائل إلى
صـخرة تـبعـد أمتـارا عدة عن مـكان سـقوط
عـلي واضاف "كان هناك جندي متكئ على
هــذه الــصـخــرة عـنــدمــا أطـلق الــنــار عـلى
عــلي".وبـحــسب قـيـاســات مـراســلي وكـالـة
ــســافــة بـ فــرانس بــرس فــقــد بــلــغـت ا
تـمـوضع اجلـنـدي اإلسـرائـيـلي الـذي أطلق
الـــنـــار ومــكـــان إصـــابـــة عــلـي حــوالى 35
مـتـرا.بعـد إصـابته نـقل الـفتى عـلى الـفور

"الـــقـــتل بــدم بـــارد" ودعـــا مــبـــعــوث األ
ــــتـــحــــدة لـــلــــشـــرق األوسـط نـــيــــكـــوالي ا
مـالديـنــوف إسـرائــيل اجلــمـعــة إلى إجـراء
حتـقيق سـريع ومستـقل حول هذه الـواقعة
ـقـبــولـة".وقـال اجلـيش "الــصـادمـة وغـيــر ا
اإلسـرائـيـلي إن "الشـرطـة الـعسـكـريـة بدأت
حتـقيـقًا" مـشيرا إلى أن "الـنتـائج ستدرس
ـدعي الـعــام الـعـسـكــري".ويـبـعـد من قــبل ا
ـار بالـقرب من أراضي الـطـريق الرئـيسي ا
ـسـتـوطـنـون الـقــريـة والـذي يـسـتـخــدمه ا
واجلـيش اإلسـرائيـلي حوالـى كيـلومـترين
ـــكـــان الـــذي أصـــيب فـــيـه عـــلي.وفي مـن ا
ـــغــيّـــر حتــول عـــيــد مـــيالد عــلـي حــزنــا ا
ودموعا هو الذي لم يعبّر لوالدته عن رأيه
ـقلـوبة ولن يـرتدي احلـذاء اجلديد بـطبق ا

الذي كان جاهزا ليتلقاه هدية.

بــســيــارة خــاصــة إلى قــريــة تــرمــســعــيــا
ـن وهــو يــأخــذ اجملـــاورة.وقــال والــده أ
نـفـسـا عـميـقـا "عـنـدما رأيت الـسـيـارة تـمر
مـسـرعـة بـاجتـاه تـرمـسـعـيـا وسـمعـت بأن
أحـد األوالد أصـيب قلت لـنـفسي هـذا أحد
أبـنائي".الحقـا  نقل علي إلـى مدينة رام
كــــيـــــلــــومــــتــــرا من الــــلـه عــــلى بــــعــــد 20 
الـــقــريـــة.واضــاف والـــده "حلــقـت به عــلى
ـسـتــشـفى وكـنت مـعه هـنـاك تـمـنـيت أن ا

ينجو لكنه فارق احلياة".
WłdŠ ÕËdł

تــوفي عـلي الـذي ورث رعـي الـغـنم أبـا عن
جــد "مــتـأثــرا بــجــروح حـرجــة بــرصـاص
االحــتالل احلي في بـطــنه" عـلى مـا أفـادت
وزارة الـصـحـة الفـلـسطـيـنـية الـتي أعـلنت
وفـاته.ودانت السـلطة الـفلسـطينـية حادثة

أسـود إرسال الطعام لعمه الذي كان يرعى
األغــنـام بـعـيـدا.وعـلـى ظـهـر حـمـاره مـشى
تـقاطعة مع انعكاسات عـلي عبر السهول ا
أشــجـار الـزيــتـون والــلـوز وعـبــر احلـقـول
الـتي اكـتـست بـلـون الـتـراب اخلـصب قـبل
أن يـــــعــــود إلى الـــــقــــريـــــة بــــعـــــد خــــمس
ســاعـات.بــدأت والــدته نِـهــاد بــطـهــو طـبق
ـــقـــلـــوبـــة الـــتـــقـــلــيـــدي-عـــبـــارة عن أرز ا
وخــضـراوات وحلم ضـأن- الــذي كـان عـلي
يـحبه.وحـضرت األم الهـدايا لعـلي وجهزت
الـبيت اخلـرساني لالحـتفـال العـائلي بـعيد
مـيالده.وتـشهـد منـاطق متـفرقـة في الضـفة
الـغـربـيـة احملـتـلة أيـام اجلـمـعـة مـواجـهات
مــــتــــفـــرقــــة بــــ اجلــــيش اإلســــرائـــيــــلي
ومــتـظـاهــرين فـلــسـطــيـنـيــ وعـادة مـا ال
جتــتــذب الــتــظــاهــرات أعــدادا كــبــيــرة من
ـــكن أن تـــتــحــول ـــشــاركـــ ولــكــنـــهــا  ا
ـغـيّـر مــواجـهـات احـيـانــا.وتـعـيش قــريـة ا
وهي قـرية صغيرة يعـيش فيها نحو 4500
نـسمة نزاعا مستمرا مع مستوطنة "عادي
عــاد" اإلســرائـيــلـيــة الــعـشــوائـيــة بــسـبب
مـحاولـة مسـتوطنـ االستـيالء على أجزاء
ـسـتـوطـنات من أراضـي الـقـريـة.وتـعـتـبـر ا
ـوجب القانون اإلسـرائيلـية غير قـانونية 
الـدولي.واحـتلت إسـرائيل الـضـفة الـغربـية
فـي الــعــام 1967 ويـــعــيش فـــيــهــا من دون
الـــقــدس نــحــو 450 ألـف مــســتـــوطن عــلى
أراضي الـفلـسطـينـي الـبالغ تـعدادهم 2,8
مـليون نـسمة.ويتـمركز عـناصر من اجليش
اإلسـرائـيلي كل جـمـعة عـند مـخـارج القـرية

. واجهات ب الطرف نع ا
وقـــال اجلـــيش إن "عـــشـــرات من مـــثـــيــري
الـشــغب ألـقـوا احلـجـارة" عـلى قـوات األمن
وحـاولوا "دحرجة صخـور كبيرة من التالل
وإحــراق إطـارات".وبـحـسـب شـهـود عـيـان
كـان هـناك  11جـنـديا إسـرائـيلـيـا يقـابـلهم
ثالثــــون مــــتــــظــــاهــــرا كــــانــــوا يــــلــــقــــون
احلــجــارة.وقــال زمـــيل عــلي عــلى مــقــاعــد
الدراسة نائل أحمد ( 14عاما) إنه كان على
بــــعـــد أمـــتــــار قـــلــــيـــلــــة من عـــلـي في ذلك
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فــيــنــويــافــو لــوكــالــة فــرانـس بـرس
"نـسـميّ ذلك تـراب الـبـقاء ألنـه يتـيح
تذوق الطعم احلامض للتمر الهندي
مـــا يــســـاعــدنــا فـي الــتــحـــايل عــلى

اجلوع".
ويـقـول هـذا األب لـسـتـة أطـفـال أمام
طر منذ أكثر جيرانه بعد انحباس ا
من عـام "لم نـعـد نـسـعى إلى الـبـحث
لء عن قــوت عــيـشــنــا بل عن ســبل 

األمعاء اخلاوية من أجل البقاء".

ـصــدر الـغـذائي ويـشــكل الـصــبّـار ا
ـنـطـقـة اجلـافة. الـرئـيسي فـي هذه ا
لـكن حتى هـذه الـنـبتـة بـاتت تـعاني
ياه مـا انعـكس كسادا في من شح ا
شهد موسمـها هذا العـام. ويشهـد ا
النـادر لـقشـور الـصبـار الـذابلـة على

شقات الكبيرة هذا العام. ا
وفي هـــذه الــقــريــة يـــبــقى اخلــوف
األكـبــر من تـكــرار اجلـفــاف الـرهـيب
ــــئــــات في الـــذي أودى بــــحــــيــــاة ا

أنكيلوماروفايستي على بعد حوالى
عــشـرة كـيــلـومـتــرات وهم "ثـمــانـيـة
أطفال ووالدتهم" بحسب رافانامبي

البالغ 65 عاما وهو عميد القرية.
كـذلك فــقـد سـامــبـا فـاهـا (26 عـامـا)
طـــــفــــــله الــــــبـــــالـغ ســـــنـــــة واحـــــدة
مونـوفـونـداهي. ويقـول "ابـني توفي
بــعــد تـدهــور صــحـته لــيــومـ ولم

أتمكن من نقله ليعاينه طبيب".
ويـوضح تـيـودور مـبـايـنـاسم رئـيس
ي بـــفــرعه بـــرنـــامج األغــذيـــة الــعـــا
احمللي أن األطفال هم أول الـضحايا
ـمزوج إذ ال يتـقبل جـسـمهم الـط ا
بــالــتـــمــر الــهــنـــدي لــكــونـه يــســبب

"انتفاخات في البطن".
ويـحـتاج نـصف الـسـكـان في جـنوب
الـــبالد أي  1,5مـــلــــيـــون شـــخص
حاليا مساعدات غذائية طارئة وفق
ي. ويـتـطـلب بـرنـامـج األغـذيـة الـعــا
ذلـك اإلفــراج عـن مــســـاعـــدة طـــارئــة
تقرب قيمتها من  37  مليون دوالر.

ŒUM  

عـلـى بـعـد بـضــعـة كـيــلـومـتـرات في
بــيـراكـيــتـا أقــامت مـنــظـمــة "الـعـمل
كافحـة اجلوع" مقـرا لها بالـتنسيق

ي. مع برنامج األغذية العا
ـســؤولـة عـن الـتـغــذيـة في وتــقـول ا
ـنـظمـة أنـيك راكـوتـوانـوسي "سوء ا
الــتــغــذيـة لــدى األطــفــال هـنــا حــالـة
ــشـكـلـة بـدأت بـصـورة دوريـة. لـكن ا
أبــكـــر هـــذا الـــعــام" مـــنـــذ تــشـــرين
األول/أكــــتــــوبــــر بــــدال من كــــانــــون
الثاني/يـناير في إشـارة إلى الفترة
الــفــاصــلــة بــ اســتــنــفــاد مــخـزون

اضي تسعينات القرن ا
ويـوضح أقـيانـي إيدامي (42 عـاما)
وهو أب لـتـسعـة أطـفال "نـسـمّي تلك
بـعثرة ألنها احلقبة عـصر اجلثث ا
كـــانت تــنــتـــشــر في كل مـــكــان عــلى
الطـرقـات. لم يكن لـدى الـناس الـقوة
عــــلى دفـن جــــثــــامــــ أشـــــقــــائــــهم

وشقيقاتهم".
ويـقـول "كي أجـنب نـفـسي وعـائـلـتي
ـصـيــر األسـود أصـنع الـفـحم هـذا ا
وأقـــطع احلـــطب وأبــيـــعه ألشـــتــري

الطعام".
ويـــضـــيف إيـــدامـي "خــيـــاري لـــيس
األسـلم" لــلـبـيـئـة "لـكــنه الـسـبـيل إلى
الـبــقـاء. في األوضـاع الــعـاديـة أزرع
األراضي" عند ضفاف األنهر "لكن لم
ــــكـــان مع يــــعـــد يــــنـــبـت شيء في ا

انحباس األمطار".
ويتـابع "لقـد أنـفقت أيـضا مـدخراتي
ــواشي لـبـيـعــهـا عـنـد عـلـى تـربـيـة ا
احلاجة غير أن عصابات سرقت كل
ــلك هـــذا الــعـــام حــتى أدوات مـــا 

طبخ". ا
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وهـو يــبـيع كــيس الـفـحـم في مـقـابل
مـبلغ زهـيـد ال يـتـعدى 35 سنـتـا ما
يــتــيح له إطـعــام عــائـلــته الــكـســافـا
بواقع مـرة يومـيا. لذلـك يأكل هؤالء
كـمــا جـيـرانــهم الـصـلـصــال والـتـمـر
الــهــنــدي. ولــشــحن طــاقــته من أجل
الــعـمل يـحــضـر خــلـطــة خـاصـة من

حلاء الشجر.
وفي أيـلـول  جـرى اإلعالن عن وفـاة
تـسـعـة أشـخـاص بسـبب اجلـوع في

احملاصيل السابقة وتلك اجلديدة.
ـقـر مـرة في ـنـظـمـة في ا وتـعـتـني ا
األســبــوع بـحــوالى خــمــســ طـفال
يعانون سوء تغذية حادا مع بطون
منـتفـخة وأرجل نـحيـلة إضـافة إلى
مــئــة مـريض آخــر. وهم يــواجــهـون
وت "خـصوصا إذا ما ترافق خطر ا
سوء التغذية مع مضاعفات وحاالت
إســهــال والــتــهــابــات تــنــفــســيـة أو

الريا". إصابات با
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ـــنــاخـي أزمــة ويــفـــاقـم الــتـــغـــيـــر ا
اجلفاف. 

ـسؤول في برنـامج األغذية ويقول ا
ي "ال أمطـار منـذ ثالث سنوات العـا
ـــنــاطـق وســـنــتـــ في فـي بــعـض ا

مناطق أخرى".
ـنــظـمــات اإلنـســانـيـة كــمـا تــواجه ا
ساعدات صعوبة فائـقة في توزيع ا
في مــواجـهـة انــعـدام األمـن وسـرقـة

واشي والبؤس.  ا
ويوضح مبـايناسم أن "سـائر أنحاء
شــمـال أمــبــواسـاري مــحــرومـة" من
ــســـاعـــدات.ونـــشـــرت احلـــكـــومــة ا
اجليش لـتـوزيع األغـذية واحلـاجات
األسـاسـيـة. كــمـا أن الـرئـيس أنـدري
نـطـقـة في تـشرين راجـويلـيـنـا زار ا
األول/أكتوبر ووزعت زوجته وابنه

البكر حصصا غذائية في القرى.
ويــلــفت مــبــايـنــاسم إلـى أن "األمـور
تـتـجه نـحـو الـكـارثـة" في ظل غـيـاب
ســـــاعـدات الغـذائية الـطارئة "إذ ا
إن الــتــمــر الــهــنــدي بــدأ يــتــنــاقص

أيضا".

{ أمبـواساري (مـدغشـقر) (أ ف ب)
- فـي ظل اجلـــــفـــــاف احلـــــاد الـــــذي
يضـرب جـنوب مـدغشـقـر هذا الـعام
يـسـاعـد الــطـ األبـيض في األشـهـر
ـنـطــقـة عـلى األخـيــرة كـثـيــرين في ا
الصـمـود بوجـه اجملاعـة بـعدمـا بات
جلّ ما يتمنّونه "البحث عما يسدون

به رمقهم".
ــزارع دوداي فــانــديالفــا ويــوضح ا
نــويـلــيـســونـا (35 عـامــا) في قــريـة

lOÐ∫ سيدة تبيع الط االبيض في مدغشقر
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لسـنا فـقط نتاج تـكويـننا ابـناء هذا اجلـيــــــــل هل هذا يـعود إلى أنـنا 
ـا ايضا نـتاج ما صـنعته األحـداث في جينات البيـولوجي اخلالص  إ
أسالفــنــا الــعـــراقــيــ حــيث الــســـلــطــة فــيه كــانــــــت تــؤخــذ بــالــقــوة
والبـلد الذي سـفكت على أرضه ن كانت بيـده صـحــــوبة بـالبـطش  ا
أغـزر دمـاء احملــاربـ مـن الـعــــراقــيـ والــعـرب واألجــانب ..بـدءا من
والـبلـد الذي ـغول والـــــــــفـرس واالجنلـيـز...وانتــــــهاء بـاالمـريكـان. ا
نـشـأت فيه حـضــــــارات انـهـارت أو أسقـطت بـفـعل صـراع داخلي او

غزو اجنبي?
ـــوروث الـــثـــقـــافي مـن أهم عـــوامل تـــكـــوين مـن جـــانـــبي انـــني اعـــد ا
واعـني بـالـثـقــافـة..الـقـيم بـأنــواعـهـا الـست واالجتـاهـات الـشـخـصـيــة 

عتقدات والفنون واآلداب والعلوم. وا
فهوم هذا تعمل على تكوين (مركز سيطرة) داخل وازعم أن الثقافة با
وان الـسبب الـرئيس الـفرد يـقوم بـتوجـيه سلـوكه نحـو أهداف مـحددة 
لـعــقــدة الـعــراقــيـ في االخــتالف مع اآلخــر ..يــعـود إلـى مـحــتـوى او

مضمون مركز السيطرة الثقافي هذا.
رأيكم ...وان اختلفنا.
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ـقراطـي انـتـشـرت ب الـبـسـطـاء وزلم عـلـيـهم مـن خـرافات الـزمـن الـد
اعتماد. خالصتها..إذا عصت عليك قضية عليك بتأجير محبس.

دهش أن مـحبس عن مـحبس يـفرق..مـا إذا كان له فص او خرزه . وا
وثــمـن تــاجــيــره يــخــتــلـف بــحــسب مــنــشــئـه ..مــا إذا كــان الــفص من

اليمن الهند.. احلحاز ايران
فيروزي ياقوت  سـليماني.. وبحسب لونه..ازرق وبحسب نوعه..عقيق
قـهـوائي..وبحـسب نـوع القـضـية وصـعـوبتـهـا.فان كـنت تـريده من أجل
وان ..فـله سـعر وان اردت كـسب قلـب بت خالل ..سعـر اخر  الـتعـي

كنت محتار ب اروح لو ما اروح ..سعر اخر.
فاذا دخلت على مدير ولطريقة استخـدامه تعليمات بحسب كل قـضية 
واذا رايح تـخطب عـام التـعيـينـات علـيك بتـوجـيه اخلرزه بـطريـقة ذكـية 
احلبيبه وأبوها معاند عـليك حلظة جتلس معه أن تضع يدك على خدك
..الـسبـابـة الى اعلى واإلبـهـام أسفل واحملـبس  بـالبـنصـر مـهدف نـحو

وجه ابيها.
مـوافقة واذا تريـد تخطب ود سـياسي أو شخص لـديك عنده مـصلحه 
..أدر فص احملـــبـس لـــيالمـس بـــاطن يـــده حـــ عــــلى مـــقـــاولـــة مــــثال

ا سيحصل لك .. تصافحه...وان اردت التنبؤ 
ضع احملــبس حتت الـوسـادة مـع قـطـعـة خــبـز وعـمـله
مـعدنـيـة و قريـر الـع لـيـأتيـك الصـبـاح باخلـبر

. اليق
شفتوا احملبس شيسوي...

ويجوز عدكم بعد 
والـــــتــــــــــســـــاؤل..لــــــيـــش انــــــتـــــشــــــرت بـــــزمن

ــقراطية?! الد

»½UB—∫ السياسي االسرائيلي اليميني جدعون ساعر مصافح احد انصاره
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{ الـقـدس (أ ف ب) - أعـلن مـنـافس
رئــيس الـــوزراء اإلســرائــيــلي داخل
حــزب الـلــيـكــود الــيـمــيـني جــدعـون
ــان ســاعـــر اســتـــقـــالــته مـن الــبـــر
(الــــكـــنـــيــــست) امس األربــــعـــاء مع
إنـشـائه حـزبــا سـيـاسـيـا جـديـدا في
مـــواجــهــة مــبــاشـــرة مع بــنــيــامــ

نتانياهو.
وســاعـر (53 عــامــا) هــو أحــد أبـرز
وجـوه حـزب الـلـيـكـود وشـغل مـرارا
مـــنــــاصب وزاريــــة في حــــكــــومـــات
نتانياهو ب عامي 2009 و2014.
وحتـدى جـدعون سـاعـر الـذي يـنـظر
إليه كشخـصية مؤثـرة في السياسة
الــيـمــيـنــيـة فـي إسـرائــيل مـنــافـسه
نـتــانـيـاهــو عـلى زعــامـة احلـزب في
اضي كانون األول/ديـسمبـر العام ا
لــــكـن خــــســـــر في االنـــــتــــخـــــابــــات

التمهيدية.
وأعـلن ساعـر انـفـصاله عـن اللـيـكود
بينما تواجه احلكومة االئتالفية في
إســرائــيل خــطــر االنــهــيــار وتــزايـد
احــتــمــال الــتــوجه إلى انــتــخــابـات
ستـكون في هـذه احلالـة الرابـعة في

. أقل من عام
وفي تـــصــريح نــقل مـــبــاشــرة عــلى
التلفزيون مساء الثالثاء قال ساعر
"أنشئ حركة جديدة هدفها استبدال
نتانـياهـو". وأعلن في بيـان األربعاء
ا استقـالته رسمـيا من الكـنيست 
يـــســـمح له "بــــالـــتـــرشح لـــرئـــاســـة

الوزراء".
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وكان وزير الدفاع االسـرائيلي بيني
غـــانـــتـس الـــشـــريك الـــرئـــيـــسي في
التحالف الـذي يقوده نتـانياهو أيد
اضي في تصـويت أولي األسـبـوع ا

عارضة حل الكنيست. اقتراح ا
وقـال غانـتس إن نـتـانيـاهـو تـصرف
من أجل مــصـــلــحـــته الـــســيـــاســيــة

نـتظرة اخلاصة ووضع مـحاكـمته ا
في قـضايـا الـفسـاد فـوق احتـيـاجات
.وغــانـتس هـو رئـيس اإلسـرائــيـلـيـ
الوزراء بالتناوب أيضا ويفترض أن
يــــــتــــــولى مــــــهــــــامـه في تــــــشــــــرين
ــوجب الـــثـــاني/نــوفـــمـــبــر 2021 
اتــفــاق الــتــحـالـف الـذي يــنص عــلى
تــقـاسم مــدة الـواليــة بـيــنـهــمـا.وقـال
غانـتس إنه بإمكـان نتـانيـاهو جتنب
انـتخـابـات جـديـدة في حـال  إقرار
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ويرى معارضو نـتانياهو أنه يرفض
ـقبل ـوافـقـة علـى ميـزايـنـة الـعـام ا ا
لــضـمــان انــهـيــار احلــكـومــة قـبل أن
ــنــصب يــضــطــر إلى الــتــنــازل عن ا

لغانتس.
ومن غـــيـــر الـــواضـح مـــدى تـــأثـــيـــر
انــفـصــال سـاعــر عن أي انــتـخــابـات

مقبلة محتملة.
ـؤيـدين لـضم إسـرائيل وسـاعـر من ا
للمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة
الـغربـيـة احملـتلـة وهي خـطـوة أعلن
نـتــانـيـاهـو جتـمـيـدهــا عـنـد تـوقـيـعه
اتفـاق تطـبـيع العالقـات مع اإلمارات

تحدة والبحرين. العربية ا
وأشار الصـحافي اإلسرائـيلي البارز
بن كـاســبـيت في صـحـيــفـة مـعـاريف
األربـعاء إلى ذعـر "مـبـرر تمـامـا" لدى
نتانياهو بشأن انفصال ساعر.ويرى
ـعروف بقربه من األحزاب كاسبيت ا
تشددة أن ساعر سيكون اليهودية ا
في وضع جــيـد النـتــزاع أصـوات من
ــقـبــلـة الــلـيــكـود في االنــتـخــابـات ا
مــــشـــيــــرا إلـى أن ســــاعـــر "يــــشــــكل
لـــلــيـــمـــيـــنــيـــ الـــذي ســـئــمـــوا من
نـتـانـيـاهـو بـديال له سـيـصـوتـون له

بسهولة. 
وخـرق مئـات الـفلـسطـيـنيـ الـسبت
كـافحة فـروض  قرار مـنع التجـول ا

ستـجد لـلمـشاركة فيـروس كورونـا ا
في جــــنــــازة فــــتى قــــتل اجلــــمــــعـــة
برصـاص اجليـش االسرائـيلي خالل
ـغــيـر تــظــاهـرات وقــعت في قــريــة ا
شــمـال مــديـنــة رام الــله في الـضــفـة
الـغربـيـة احملتـلـة.وجـاء مقـتل الـفتى
بــــعــــد أيــــام من إعـالن الــــســــلــــطـــة
الــفـلــسـطـيــنـيــة عـودة الــعالقـات مع
ــا فـي ذلك الــتـــنـــســيق اســـرائـــيل 
األمــنـيــالـذي عــلـقــته في أيـار/مــايـو

اضي. ا

اهلها يحتجون على مصادرة اراض
. لهم من قبل مستوطن

غـيـر ان اجلـيش اإلسـرائـيلـي قال ان
"مثيـري شغب" حـاولوا اغالق طريق
حـدودية "والـقـوات االمـنـية مـنـعـتهم
من قـــطـع الــطـــريـق وردت بــوســـائل
مــكـافـحــة الـشــغب".ودانت الــرئـاسـة
الــفــلــســطــيــنـيــة قــتل الــفــتى ودعت
اجملتمـع الدولي الى توفـير احلـماية
لــلـــشــعـب الــفـــلــســـطـــيــني وإنـــهــاء

االحتالل.

ـغــيـر وسط هـتــاف "بـالـروح والـدم ا
نفديك يا شهيد".

وكـانت وزارة الصـحـة الـفلـسـطيـنـية
ن اعـلـنت مـسـاء اجلـمعـة إن عـلي أ
ابو عـليا ( 13عامـا) توفي بـعد وقت
مـن إصــــابــــتـه بــــرصــــاص اجلــــيش

االسرائيلي.
وذكـرت مـصـادر امــنـيـة فـلـسـطـيـنـيـة
لـوكـالـة فـرانس بـرس ان الفـتى عـلي
اصيب برصاص اجليش االسرائيلي
ـغـيـر كـان خالل تـظـاهــرة في قـريـة ا
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شاركـون في اجلنازة الذين وأطلق ا
حـمل عـدد مـنــهم صـورا لـلـفـتى عـلي
ن أبـو عــلـيـا هـتـافــات مـنـاهـضـة أ
لالحــــتالل االســــرائـــيــــلي ولــــعـــودة

التنسيق االمني.
وشارك مئات في اجلنازة التي جرت
وسـط مــــديــــنــــة رام الــــله رغـم قـــرار
السـلطـة الفـلسـطيـنيـة إغالق الضـفة

الغربية اجلمعة والسبت.
ورفعت رايـات حركـتي فتح وحـماس
عـنـد وصول جـنـازة الـفـتى الى قـرية

عمان
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نكتب واألمل يحذونا إلى أن اجلهود اخليرة الى دولة الكويت الشقيقة
وأميـرها الراحل احلـكيم الشـيخ صبـاح رحمة الـله عليه وسـعيه الذي
لم يــتـوقف حلل اخلالفــات بـ األشـقــاء في دول اخلـلـيج الــعـربي قـد

بدأت تعطي ثمارها. 
ـصاحلة بـ الشقـيقات الـعربيات حيث اعـلن أمس األول عن اقتراب ا
في اخلـليج/ الـسـعوديـة والـبحـرين واإلمارات مـع الشـقيـقـة قطـر وهو

األمر الذي نأمل أن يـشتمل على الـشقيقة مـصر أيضا والذي وأن 
 فــأن الــعــرب يــكــونــوا قــد بــدأوا اخلــطــوة األولى عــلى طــريـق أنــهـاء
الكوارث التي حلت بأمتنا منذ أن بدأ الربيع العربي الذي حتول إلى
ـدمــرة حـتـى الـيــوم والـتـي لم تـأتي إال خـريف لـم تـهــدأ أعـاصــيــره ا
بالـويالت والـقتل والـدمار وصـراع األخوة الـذي لم يتـوقف ولم ينـتهي
حـتى اليـوم ان كـان في ليـبيـا أوفي الـيمن أوفي سـوريـا وحتى الـعراق

إلى حد بعيد. 
ـصـاحله بـ دول اخلـلـيـج الـعـربي أضـافـة إلى وأعـتـقـد جـازمـاً بــأن ا
ركزي لفكـفكة الصراعات القائمة في اليمن ثل الدور ا مصر سوف 
وفي سـوريا وفي لـيبـيا وسـوف تعـبد الـطريق لـتعـامل عربي خالق مع

لفات واحدة تلوى األخرى.  هذه ا
عـادلـة الـيـمنـيـة بـرعايـة خـلـيـجيـة ومـصـرية بحـيث يـتم جـمع أطـراف ا
إضــافــة إلى الــدور احلـيــوي الــدائم اإليــجــابي الــذي اتــخــذته عُــمـان
ـــغــرب من هـــذا الـــصــراع والـــكــويـت وتــونـس واجلــزائـــر واألردن وا
والـسـعي الـذي لم يـتـوقف لـهـا إلنـهـاء احلـرب الـيـمـنـيـة. والوصـول إلى

نظام توافقي يعيد لليمن العربي وحدته وسالمة ارضه وشعبه.
صاحلة العربية ب دول اخلليج إضافة إلى مصر البد أن يكون إن ا
ـوضــوع الـلـيـبي ذلك أن األطــراف الـعـربـيـة أثـرهـا كـبـيــرا أيـضـاً في ا
ا يجـري في ليبـيا منهم تنـابذه حتى الـلحظـة لها مواقف مـتبايـنة  ا

من يدعم طرابلس ومنهم من يدعم بنغازي. 
ـصــاحله الـعــربـيـة الــتي نـأمـل أن تـتم قــريـبـا ســوف تـؤدي إلى وأن ا
بـذولة حاليـا النهاء الصراع في لـيبيا وإعادة تسريع اجلهـود الدولية ا
ـشاركـتهم وبنـاء نظام الوحـدة للـمؤسسـات الليـبيـة إرضاءً للـجميع و
تــوافــقي مــؤســسي يـضــمن إعــادة إعــمــار لـيــبــيــا و أنـهــاء االنــقــسـام
ـا فـيه مـصـلـحـة شـعب لـيـبـيا الـسـيـاسي واالجـتـمـاعي واالقـتـصـادي 

العربي الشقيق.
وإذا ما انـتابتـنا حالـة من الطمـوح الزائد فـإننا نـستبـشر خيـراً أيضا
ـوضـوع الــسـوري خـصـوصـا وأن بــأن األمـر سـوف يـنـســحب عـلى ا
ـعركة الصـراع في سوريا قـد وصل ميـدانياً الى نـهايـاته واصبحت ا
الرئيـسية الـيوم في سوريـا هي مع قوى اإلرهاب والـتشدد الـتي يتفق
العرب جـميعا عـلى ضرورة اجتثـاثتها كـظاهرة ليـست في سوريا فقط

بل أيضاً في مصر وفي العراق وفي أغلب دولنا.
صاحلـة سوف تشرع األبـواب العادة ترتيـب أوضاع لبنان  وأن تلك ا
عـادلة الـلبـنانـية عـلى نهج يـعيد الـشقـيق وتسـهيل مـهمة لـقاء أطـراف ا

للدولة ألقها وقوتها واستقرارها السياسي واالجتماعي. 
ـصاحلـة وان تمت على خـير سـوف تمهـد ألن يصـبح العرب وأن تلك ا
صـفـا واحـداً في مـواجـهـة الـتـهـديـدات اخلـارجـية وتـدخالت اآلخـر في

شؤوننا العربية. 
بل وأن يقف العـرب معاً لـترتيب الـعالقة مع اجلارتـ الكبـيرت إيران
ـتبـادل وحمـاية احلقـوق العـربية ووقف وتركـيا عـلى قاعـدة االحترام ا
صاحله التـمدد عـلى حسـاب األرض العـربيـة وال يغـيب عن البـال أن ا
العربـية هي مقـدمة العادة احليـاة للتضـامن العربي الـذي سوف تقوى
ـعـادلـة الـوطـنـيـة في الـعـراق بـحـيث تـكـون الـدولـة قادرة عـلى أطـراف ا
إعــادة هـيــبــتـهــا وإعــاده بـنــائــهـا ودحــر اإلرهــاب ووقف تــدخل االخـر

بالشؤون العراقية مهما كان هذا اآلخر.
وبـعـد/ نسـتـبـشر خـيـراً ونـرى ضوءاً فـي هذا الـظالم الـعـربي الدامس
عــسى ان نـحــلم كـجــيل عـربـي في وئـام وأمن وسالم وان
ـوقف الـفـلـسـطـيـني عـلى نـركـز جـهـودنـا عـلى دعـمم ا
ـبادرة العـربية الـتي تبنـاها العـرب في قمة قاعدة ا
ـســتـقــلـة بــيـروت بــقـيــام الــدولـة الــفـلــسـطــيــنـيــة ا
وعـاصـمــتـهــا الـقــدس النـهــاء جـوهــرة الـصـراع

...دائماً.
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بغداد

الــــــســـــــيـف والــــــرمـح .. وهم اآلن
كـنسة ـترو  يصـولون محـطات ا
قـــذرة ! "  الـــســـيـــاح الـــعـــرب في
األســــــواق ومــــــحالت الــــــلــــــهــــــو
ــطـــاعم  والــقـــلــيل ـــراقص وا وا
ـتـاحف  تـبادل الـنـادر منـهم في ا
الــقـبل احلــارة والــعـنــاق الــطـويل
ــــارة في حــــديـــقـــة عـــلـى مـــرأى ا
ـــمـــارســة الـــلـــوكــســـمـــبــورغ  وا
اجلنسية على الـطريقة احليوانية
في غـابة الـبولون  حـكايـة الكالب
ــدلـــلـــة والــكالب الـــبــرجـــوازيـــة ا
الـفــقـيـرة . لــكن صـاحـبــنـا لم يـعـد

ــظـاهـر يـنـتــبه إلى هـذه ا

اليـومية
ـعرفـته بأنـهـا تكـشف عن الوجه  
اآلخــر لــهـــذا االنــســان الــتــائه في

دن الكبيرة . ا
 ويسأل اراغون : هل تتذكر الزا ?
عــدا ذلك فــإن : " بـاريس هي حــقـاً
عـاصـمـة الـفن والـثقـافـة . عـاصـمة
الضـوء واجلمال .. عـاصمـة اللون
واحلـــركــة واحلـــيــاة " وقـــد عــرف
ـقدادي كـيف يـستـثمـر السـنوات ا
الــعــشــر األولى لــوجــوده فــيــهــا 
بإجنازات صحـفية متمـيزة حققها
ـــــثــــــابـــــرتـه وذكـــــائـه وجـــــرأته
وموهبته  فقد قابل بفضل اقامته
الـبــاريـسـيــة الـكـثـيــر من الـزعـمـاء
الـــســيـــاســـيــ  واجـــرى مـــعــهم
أحاديث صحفية مهمة أمثال جاك
شــيــراك وبــيــار مــوروا ومــيـشــيل
جــوبــيــر وجــان بــول شــوفــنــمــان
ـــــون بـــــار  وكـــــذلـك بـــــعض ور
ــسـتـشــرقـ الـفــرنـســيـ الـذين ا
يتـعاطفـون مع العرب ومـنهم جاك
بــيـرك وروجـيه غــارودي وفـنـسـان
مــونــتـــاي وبــيــار روسي وانــدريه
مــايـــكل  وكــاد أن يــقـــابل انــدريه
مــالــرو وزيــر ثـقــافــة ديــغــول لـوال
ـبـكـر  –تـوفـي مـالـرو عـام مـوتـه ا
 1976عن  75عــامــا ً- لـكــنه جنح
في مــقــابــلــة الــشــاعـر الــفــرنــسي
الــكــبـيــر اراغــون  بل واســتــطـاع
بـفـضـل خـادمـة الـشــاعـر أن يـعـقـد
صـداقـة خـاصـة مـعه  حـتى سـمح
له ذات يـــوم بـــرؤيــــة غـــرفـــة الـــزا
حــبــيــبـتـه الـتي كــتب لــهــا مــعـظم
ـــقــدادي قـــصـــائــده  وقـــد ســأل ا
اراغــون يـومـاً : هل تـتـــذكـر الـزا ?
فـأجــابه : فـلــمـاذا أتــــــــــذكـرهـا ..
اننـا نتذكـر النـاس الذين يعـيشون
بـعيـداً عـنا .. لـكن الـزا دائمـا معي

 " . !!
وقــال اراغــون عن أول لـقــاء له مع
الـزا .. هي أو أقـتل نـفـسي ! . كـما
ـسـارح وصـاالت ــقـدادي ا ارتـاد ا
ــقـاهي الـتي الـســيـنـمــا  وكـذلك ا
يــرتــادهــا الــعــرب والــعــراقــيــ 
ـفـضـلة ومنـهـا مـقـهى " كـلـوني " ا
وقـد الـتـقى ـثـقـفـ الـعرب  عـنـد ا
فـيـهـا بـعـدد مـنـهم أمـثـال الـشـاعـر
عـبـد الـوهـاب الــبـيـاتي وأدونـيس
ـــعـــطي ويـــحـــيى حــــقي وعـــبـــد ا
حـجازي وأمـيـر اسكـنـدر ومحـمود
الـــــعــــالم والــــفـــــريــــد فــــرج  ومن
الـشـعـراء الـعـرب من كـتب قـصـائد
عــديـــدة في مــقــاهـي بــاريس مــثل
الـشـاعـر سامي مـهـدي الـذي ولدت
بــــعض قــــصــــائــــده في مــــقــــهى "
لــــوتـــريــــوم " وسـط شــــارع ســـان
جرمـان  وكانت مـقهى " لـوباري "
ـــفـــضـل لـــصالح الـــدين ـــكـــان ا ا
ال والنساء  البيطار : أما عرب ا
فـهم يـفـضـلون مـقـهى " الـفـوكيت "
في الــشــانــزلـيــزيه .. وهـي مـقــهى

واعيد !  ا
ومـــقــهى الــذكـــريــات اخلــاصــة " .
وحتت عــنـوان " حــروف عــربــيـة "
ــــقـــدادي عن هـــجـــرة يـــتـــحـــدث ا
الـصـحـافـة الـعـربـيـة إلى بـاريس 
من  الــهـجــرة األولى فـي الـنــصف
الــثـاني من الـقـرن الـتـاسع عـشـر 
مــــحـــمـــد عـــبـــده وجــــمـــال الـــدين
االفـغــاني وجــريـدتــهـمــا " الـعـروة
الوثـقى "  واديب اسحق وجـريدة
" مـصـر الـقاهـرة "  تـبـعه ابـراهيم
ـويــلــحي صـاحـب جـريــدة " أبـو ا
نظارة "  إلى الهجرة اجلديدة في
سنوات احلرب االهليـة اللبنانية 
ــســـتـــقـــبل " وصـــدور مـــجـالت " ا
والـــوطن الــعـــربي " ومـــنــشــورات

العالم العربي " . 
وكــذلك مــعــارض اخلط الــعــربي 
ومـنــهـا مـعــرض الـفـنــان الـعـراقي
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غــيــر هـــذا الــفــصل
ـــكـــنـــون بـــاألســـرار الـــغـــرائـــبي ا
اذا واإلبهار . وكم سـألتُ نفسي : 
غـادر الــرسـامـون االنــطـبــاعـيـون 
رينـوار وسيزان ومـونيه بـيوتهم 
يـراقـبـون في الـهواء الـطـلق حـركة
الــــطـــبـــيــــعـــة بــــكل فـــصــــولـــهـــا 
وتـفـاصيـلـها  بـدفـئهـا وثـلوجـها 
وهيـجانهـا وهدوئها  ثـم يضعون
األلـوان عــلى ثـغــور أشـجــارهـا ? .
اخلــريف يــا صـديــقــتي  يــذكـرني
بــبــاريس يــوم قــدمـتــهــا في شــهـر
اكـــتــوبـــر حــائــراً  مـــتــوسالً  كي
تـمـنـحـنـي حيـاة جـديـدة  كـان ذلك
في عام 1973  وهو شـهر خـريفي

بامتياز . 
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ــقـــدادي يــنـــبض دومــاً في قـــلبُ ا
بغـداد  حتـى ح يفـارقهـا  " على
الـــكــراهـــة بــ احلـــ واحلــ " 
ومدن األرض كـلهـا من باريس إلى
اســطـنــبــول الـتي أقــام فــيـهــا قـبل
عـامــ ونــيف  ال تـعــادل امـســيـة
يقضيها على نـهر دجلة  متبضعاً
فـي أســواق الــكــرادة الـــشــرقــيــة 
ومـسـامـراً في نــادي الـعـلـويـة  أو
جـالـسـاً بـ شـلـة أصـدقـاء وأحـبة
في مقهى رضا علوان  أو متجوالً
في صـبـاحـات اجلـمـعـة بـ شـارع
تنبي ومقـهى الشابندر أو مقهى ا

دلل .  خان ا
وكــــان حـــريــــصـــاً عــــلى الــــعـــودة
السـريعـة من اسطنـبول لـيكون من
ـــشــاركـــ في تـــظــاهــرات أوائل ا
واحـتـجـاجـات تـشـرين األول الـعام
ــاضـي  كــمــا فــعـلــهــا يــومــاً في ا
شــبــابه الــبــاريــسي حــ أفـزعــته
ـــتـــظــــاهـــرين  ومـــرت أصـــوات ا
التظــــــــاهرة الكبيرة أمام عينيه :
" لم يعرف عـنها شيـئاً  ولم يتأكد
من هـويتـها  غـير أنه شـاهد فـيها
احلرف العربي يـتألق وسط يافطة
كــبـيـرة رفــعـتــهـا ايــدي الـعـرب في
الـغـربـة .. لم يـتـسـاءل كـثـيـراً .. لم
يتأخر حلظة واحدة .. وها هو في

وسط التظاهرة " ! .
ـــقـــدادي دعــوة وجـــهت له رفض ا
قـبل عـامـ لـلـذهاب إلـى باريس –
ـــرة -  وفـــضل أن الجـــئـــاً هـــذه ا
يكون مـقيمـاً في مدينـة ال تبعد عن
بغـداد كثيـراً بالسـفر جواً  لـيكون
جـاهـزاً تـمـامـاً لـلـعـودة إلى الـوطن

في أي وقت يشاء . 
وفي اسـطـنـبول حـيث يـقـيم  يطل
مـسكـنه عـلى خلـيج الـقرن الـذهبي
ومـضـيق الـبـوسـفـور  وخـلـفه تـلة
ـــســتـــحـــيل عـــلى  " جـــبل احلـب ا
ـقــدس " وقـد سـمــيت عـلى أيـوب ا
اسم " بـــــيــــيــــر لــــوتـي " الــــروائي
والـصـحـفي والـعسـكـري الـفـرنسي
توفي عام  1923 الذي عاش في ا
اسـطنبـول وأحبـها  وتـعلق بـفتاة
تركـية مـسلمـة حتى صـار يقول ان
روحه نصـفهـا شرقي  لـكنه احلب

ستحيل . ا
ــقــدادي مــنــذ وعـــيه االول  كــان ا
ــكـان والـنـاس والـنـهـر شـغـوفـاً بـا
ــتــلك بــحــراً وبــغــداد  هـــو اآلن 
وخـلـيـجـاً ومــضـيـقـاً  لـكـنه مـازال
يـبحث عـن امرأة .. وحب .. ووطن
. فقد : " ظل يصرخ طوال حياته ..
ــرأة هي الـوطن .. وعـنـدمـا يـجـد ا

امرأته يجد وطنه " .
 لـعله سـيـعرف بـعد رحـيل العـمر 
انه  –مــــثل نـــزار قــــبـــاني  –كـــان

يطارد خيط دخان ! .

تـزيد عن 129 صـفـحـة من الـقـطع
الـــوسط  . ولـــو فــكـــر في طــبـــعــة
جـديـدة لـكـتــابه ألجـرى بـالـتـأكـيـد
تـــعــديالً أو تــقــلـــيالً لــعــدد مــرات
اسـتـخــدام هـذه الـصــيـغـة الـتي ال
أعرف سبب تفضـيله الستخدامها
ــا العــتــقــاده بـأنه  –إذا لـزم .. ر
األمر احملـاجَجة - ال يـقصـد نفسه
ـــــــا " ـــــــواقـف  إ فـي بـــــــعـض ا

صاحبنا " ! . 
" ويــتـذكـر صـاحـبـنـا ايـامه األولى
فـي بــــاريـس .. وكــــيـف خــــرج في
صبـاحات اكـتوبـر باحـثاً عن وجه
ـرور األيـام بـاريس "  لـيـتـعـرف 

عــلـى هــذا الــوجـه في نــهــر
الــسـ وبــرج ايـفل وشـارع
فـيـكـتـور هـيـجـو ومـحـطـات
ــتــرو وكـنــيــســة نــوتـردام ا
وحـــدائق الــلــوكـــســمــبــورغ
وتــويـلــري واحلي الالتــيـني
وحـي ســــان جـــــرمــــان وحي
مـونـبـرنـاس ومـتـحف الـلـوفر
ومـــركــز جـــورج بـــومـــبـــيــدو
الـثــقــافي " بُــوبـور " وســاحـة
الـكــونـكــورد وقـصـر االلــيـزيه
وشـــــارع الـــــشـــــانـــــزلـــــيـــــزيه
وجـامـعـات السـوربـون الـسبع
وساحـة الهال وحي الـرسام
ــــــارتـــــر وســــــاحـــــة في مــــــو
تــروكـــاديــرو ومـــقــاهي جــورج
ســـانـك ولـــوديـــبــــار ودوفـــلـــور
وكــلـونـي ولـوتــريــوم ولــوبـاري

وحـــوانـــيت اجلـــنس في بـــيـــغــال
وبــاربــاس وســان دوني وســاحــة
بـانـتـيـون حــيث مـقـبـرة الـعـظـمـاء
أمثـال روبـسـبـيـر وفـولـتـيـر وجان
جـاك روسو وجـون جـيـرس وجان
مــوالن وفــكـــتــور هــوغـــو وقــصــر
شــايـو الــذي شـهــد رقـصــة هـتــلـر
الـــشـــهــيـــرة زمن االحـــتالل . كــان
طلة قاهي اجلميلة ا يجلس في ا
عـلى بـرج ايـفل ويـراقب فـتـيـاتـهـا
اجلـميالت  وعـند صـعوده الـبرج
أول مــــرة الــــتـــقـى مع ســــائــــحـــة
امـريـكـيـة ظـلت طـريـقـهـا فـاهـتـدت
اليه  وأخـذ يحـدثهـا عن فلـسط
ــيـــة وعن شــدة ـــؤامـــرة الــعـــا وا
حنيـنه إلى وطنه العربي الـكبير !
فـقـالت له : ان جـسـدك في بـاريس
.. وقـلـبك في بـغـداد .. ولم يـفصح
ـقدادي ماالـذي جرى بيـنهما لنا ا
بــعــد ذلـك  لــكــنــهـــا تــركــته حــاالً

بالتأكيد ! .
ـشـاهــد الـيــومـيـة  لــقـد شــغـلـتـه ا
ـهـاجرون الـبـاريـسـيـة : الـعـمـال ا
وحـياتـهم الـبائـسة  زواج الـعرب
من فـرنـسـيـات ومـا يـنـتج عـنه من
مـــشــكالت ومـــنـــغــصـــات  بـــاعــة
الـــهــدايـــا من الــزنـــوج االفــارقــة 
ـتــمـردات في لـيل الـبـاريــسـيـات ا
ـترو بـاريس  مـشـاهـد مـحـطـات ا
شـردين " الـكلـوشار "  الـعمال وا
الـعـرب الـذين يـقــومـون بـتـنـظـيف
كركوكاالرصفـة : " هؤالء كانـوا يحـملون
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االجــتــمــاعــيـة  وصــعــوبــة تــقــبل
الــشــرقــيــ لـلــحــيــاة األوروبــيـة 
رأة وبالذات فـيما يـتعلق بـحرية ا
. وعــنـدمـا هــبط في مـطـار اورلي 
كـان ال يـعـرف من الـفـرنسـيـة كـلـمة
واحـدة  لـكـنه ســرعـان مـا تـشـجع
للحـديث مع القوم بلـغة جيرانهم "
االنـكـلـيـزيـة "  لـكـنـهم ال يـحـبـذون
احلديث إال بلغـتهم  العتقادهم إن
عــلى اآلخـــرين تــعــلــمـــهــا  ألنــهــا
ية  فـحاول تعلم أصبـحت لغة عـا
بعض الكلمات في األشهر األولى 
وكـانت جتربـة  : " شـاقة وعـسـيرة
ألن هــذه الــلــغـة .. لــغــة صــعــبـة ال
يدري من أين تـخرج حـروفها  من
الـفم .. ام حــافــة الـلــسـان .. ام من
ــا وقع في ــنــخــارين ? " . ولــطــا ا
مواقف مـحرجـة وطريفـة في بداية

محـاولته لتـعلم الفـرنسيـة  ومنها
مــا واجـــهه مع ســيـــدة في مــكــتب
اقــامــة األجــانب  فــهـمـت من لــغـة
اإلشارة بأنه قد تـزوج في فرنسا 
وهـو يـصرخ لـيـوضح لهـا : نـو نو

والله نو ! . 
—U½ p³Š ∫ wMG¹ ¢ UM³ŠU

وفي أحد األيام يقترح على زمالئه
في الـدراسـة الـسـفـر إلى فـرسـاي 
وهي من ضواحي العاصمة  على
أن يـحــمل كل واحــد مــنـهم أشــهـر
األكالت الــوطــنــيــة في بــلــدانــهم 
وكانوا طلبة من اسبانيا وايطاليا
ــارك ـــانـــيــا والـــنــرويج والـــد وا
ـكسيك وبولـونيا  ومن امـيركا وا
 جاءوا بأكالتـهم الوطـنية  وجاء
" صاحبنا " بـأكلة " الشيخ محشي
" و الـكـلـيـجة " . وفي فـقـرة الـغـناء
مـن كل بــلـــد  أدى أغـــنــيـــة " فــوق
النخل فوق " مع أغنية عبد احلليم
حـافظ " حبك نـار " ! . وصـاحبـنا "
هي الــصــيـغــة الـتـي اسـتــخـدمــهـا
قـدادي للحـديث عن نفـسه  لكنه ا
أسـرف كــثـيــراً في اســتـخــدامـهـا :
وظل صاحبـنا .. يؤرق صـاحبنا ..
وفرح صاحبنا .. انتبه صاحبنا ..
وشـــاهــــد صـــاحـــبــــنـــا .. وهـــمس
صاحبنا .. عقـد صاحبنا .. شغلت
صـاحـبـنـا .. ويـقـتـرب صـاحـبـنـا ..
ويـعـرف صـاحـبـنا ..... الـخ . حتى
أحصيت له أكثر من 184 صاحبنا
" وردت في صفـحات كـتابه التي ال

قيم في ا
بــــــاريس
الـدكـتـور
عـــــــبـــــــد
الــــغـــني
الــعـاني
اخلــطـا
ط 
وهـــــــو
أول
خطاط
عــراق
ي

يــــحــــصل عــــلى
اجـــازة الــــعـــمل
مـن اخلـــــــطـــــــاط
الـتركـي الشـهـير
حــامــد اآلمـدي 
وكـــــــــــــــذلــك مـن
اســتــاذه هـاشم
اخلـــــــــطــــــــاط 
ومــــــــعــــــــارض
مـحـمـد سـعـيـد
الـصـكـار الـتي
جـــــــــــــــــــــذبــت
جــــــمـــــهـــــوراً
كــــبــــيــــراً من
الباريسي 
وتـــــنــــتـــــهي

أوراق
ــــــقـــــدادي ا
ـــــــقــــــال "
وطن الـع
" الـــــــــــــــذي
يــعــلن فــيه
أنـــــــه لـــــــم
يـــــــــــــــضـل
الــــطـــــريق
أبــــداً : " وهـــو
عندما قدم إلى أكبر
مركز حـضاري وحشـر نفسه وسط
مجـتمع مـتحـضر لم يـنس أبداً انه
يـنــتــمي إلـى أول مـديــنــة عــلــمــيـة
عرفهـا التاريخ الـوسيط هي بغداد

منارة الشرق والغرب " .
خريف القُبلة الباريسية

 ولو قدر للمقدادي أن ينفذ ما عزم
عــلــيه  فــإنه ســيــصل الــعــاصــمـة
الـــفــرنـــســيـــة في تـــشــرين األول /
اكـتــوبـر من الـعـام 2023 وهو من
أشهر اخلريف  وهو أيضاً الشهر
طار أورلي نفسه الذي هـبط فيه 
ألول مـــرة   لــــذلك فــــإنه يــــعـــشق
اخلـريف  الـذي عـاشه تـلك الـسـنة
في بــاريس وهــو في ربــيع عــمــره
وعــز شـــبــابه . وفـي ذلك اخلــريف
الـبعـيد  قـصـد قوس الـنصـر الذي
بـــــنـــــاه نـــــابـــــلـــــيـــــون فـي شــــارع
الشانزليزيه لـيحتفل مع احملتفل
ـيالدية  وقد تملكه برأس السنة ا
ـرارة  ورغـبـة شـعـور بـالـغـربـة وا
بـتـقلـيد الـقـوم في تبـادل الـقُبَل مع
الـفــتـيـات الــبـاريـسـيــات لـكن عـلى
طـــريــقـــته اخلـــاصــة : هل يـــاتــرى
سـيـقبـلـون قُبـلـة هذا الـعـربي الذي
يــنــعـــتــونه يــومـــيــاً بــاإلرهــابي ..

والوسخ  ? . 
ظـل صـاحـبـنــا يـراوح في مـكـانه ..
بــ اجلـرأة .. واخلــجـل .. وتــقـدم
إلى فـتاة حـسـناء كـانت تـبحث عن
صــديـــقــهـــا .. فــبـــادرهــا . " ســـنــة
ـلــهـا ســعــيــدة يــا آنـســتي " .. وقــبـَّ
ومـضى بـسالم ! . وكـانت هذه هي
قــبــلــته األولى فـي ديــار الــغــربـة 
الــتـي يــبــدو أنه أحـب من أجــلــهــا
فــصل اخلــريف  وقـد يــجـرؤ حـ
يــــعــــود إلـى بــــاريـس بــــعــــد ثالث
ســنــوات عــلى تــكــرارهــا وهــو في

خريف العمر ! .
ــقـــدادي في الــســـنــوات  يـــكــتـب ا
األخـــيــــرة رســـالـــة إلـى صـــديـــقـــة
صـــحـــفــيـــة عـــراقـــيــة تـــعـــيش في
العـاصمة الـفرنسـية منـذ عقود : ال
جدال .. فأنت ربيعية الهوى ألروع
الــفــصــول  أمــا أنــا فــقــد عــشــقت
اخلريف فصالً  صـورة  ومعنى 
فــلــيس هــنــاك مـن شــهــر يــفــعــمك
شـاعر غـير اخلريف  بالـغرابـة وا
وال شـهـر يـأخـذك إلـى أبـعـد نـقـطـة
من رومـانـسـيـة وجـاذبـيـة األرض 
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ـوجة ـنطـقة والـعالم في تـعرضه  ال يخـتلف الـعراق عن غـيره من بـلدان ا
جائحـة فايـروس كورونـا وبلـوغ اإلصابات فـيه أرقامـا عالـية بـسبب عدم
اإللتـزام الشـعبي بـصورة رئـيسـية من جـانب وسوء إدارة األزمـة من قبل

احلكومة من جانب آخر.
هذه االزمة إنعكست على قطاعات كثيرة منها ضعف اخلدمات الصحية
وتـدهـور األوضـاع اإلقــتـصـاديـة حـتـى جـعل الـدولـة غــيـر قـادرة عـلى دفع
هم الـذي عانى اإلهمال ولم توجد له حلول وظف لكن اجلانب ا رواتب ا
ومعـاجلـات لغـايـة اآلن هو اجلـانب الـتعـلـيمي وكـيـفيـة تلـقي ماليـ الـطلـبة

لدروسهم خالل هذا العام.
حالة من اإلرتباك والفـوضى سائدة في أروقة وزارة التربـية وزارة التعليم
ـؤسسات العالي والـقرارات التي  إتـخاذها قـرارات ارجتاليـة جعلت ا
فردها دون التعليـمية غير قـادرة على أداء مهامـها وتركت وحيدة تـغرد 
وضع آليـات مـحددة إلدارة الـعمـلـية الـتـعلـيمـيـة فهي من جـهـة غيـر قادرة
واجـهـة الـوباء ومن جـهـة أخرى مـلـزمة على اإليـفـاء بـالشـروط الـصحـيـة 

بقرارات وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.
وزارة الـتـعـلـيم الـعــالي يـبـدو إنـهـا قـد حــسـمت أمـرهـا وتـركت األمـر الى
اجلامعات في وضع آلية التدريس التي يبدو إنها ال تختلف عن آلية العام
ـراحل وهي ـاضي عن طـريق الـتـعـلـيم االلــكـتـروني بـإسـتـثـنـاء بـعض ا ا
علومة أو طريقة أثارت الكثير من االنتـقادات سواء في أسلوب ايصال ا
ــا يــضع كــثـيــرا عن عـالمـات ــراحل الــدراســيــة  حــجم الــنـجــاح في ا
ـتـدني لـكـثـيـر من طـلـبـة الـكـلـيـات ـسـتـوى الـتـعـلـيـمي ا اإلسـتـفـهـام حـول ا

عاهد. وا
الكارثة الكـبرى في وزارة التربيـة وفشلها الـكبير في إتخـاذ قرار التعليم
من عدمه لهذا العـام ورمت كل فشلهـا على خلية إدارة األزمـة احلكومية
ـدارس لـيــوم واحـد في االســبـوع لـكل فـهي قــررت أن يـكـون الــدوام في ا
مـرحـلـة! رغـم أن هـذا الـيـوم كــاف إلنـتـشـار الـوبــاء وبـالــــتـأكــيـد ال يـكـفي

للتعليم.
ـتـهـالـكـة تـسـتـوعـبـهـا وأغـلب أعـداد الـطـلـبـة كـبـيـرة وال تـكـاد الـصـفـوف ا
دارس تعاني من نـقص في كوادرها التدريـسية ولم تطـبع كتبا مـنهجية ا
جديدة لـهذا الـعام وال تـتوفر الـشروط الـصحـية في أي مدرسـة حكـومية
دارس ـعـقـمات بل إن حـمـامـات ا سـتـلـزمات الـطـبـية وا فلم يـتم تـوفـيـر ا

نظفات والصابون! تخلو حتى من ا
نصات األلكترونية التعليمية غائبة عن أذهان الكثيرين وهي مهملة لدى ا
العوائل العراقـية ألسباب كثـيرة منهـا عدم توفر األجهـزة او ضعف شبكة
ـواقع من الطلبة بل وحتى من الهيئات األنترنيت وعدم معرفة استخدام ا
التـدريـسـية والـكل يـتـرقب قرارات إرجتـالـيـة أخرى مـن وزارة التـربـية ال

ا هي وال يعرف الى ماذا ستفضي. أحد يتكهن 
اذا كـانت الــوزارات الـتـعــلـيـمــيـة غــيـر قـادرة عــلى الـتـعــامل مع األوضـاع

احلـالـيــة وعـدم ايـجــاد الـيـة إلدارة الــعـام احلـالي فال
بأس بـإستـنـساخ جتـربة من الـبـلدان اجملـاورة التي
تـــعــانـي نـــفس أوضـــاع الـــعــراق واحلـــرص عـــلى
تطبيقـها بنجـاح أو إتخاذ قرار شجـاع بإستمرار
الـدوام بـشـكل طـبـيـعي أو الـتـعـطـيل بـشـكل كـامل

وحتمل النتائج.

ـرأة ألربع : مالهـا  حسبـها  جمـالها  ديـنها  قال رسول الـله ( تنكح ا
فاظفر بذات الدين تربت يداك )

ال فحسب تكون خاسرا  ألن الرجل منا هو رأة ذات ا انك ان اخترت ا
ـرأة من تنـفق علـى الرجل وأبـنائه من ينـفق عـلى امرأته وابـنـائه وليـست ا
عادلة السـليمة حـتى ال يفقد الرجـل مقامه وكرامته ..ومع ذلك ..هي ذي ا
شاركة في وقت فان الزوجة الـتي بحوزتـها ماال قد تـقف موقف العـون وا
االزمات ..انه ال بـأس في ذلك  امـا ان يـسـترخـي الرجل من غـيـر مـزاولة
عمل معـتمدا عـلى مال زوجـته فهذا رجل لـيست له عـزة نفس بل هو رجل

بال شخصية .
رأة ذات احلـسب دون النـظر الى الـسمـات األخرى فانك أما ان اختـرت ا
ستفـشل في العالقة الـزوجية اذ مـا الذي يجـدي هذا النسـب وقد ضيعت
ـرأة دينـهـا وخلـقهـا .. قد يـكـون لهـا حقـا نسب شـريف ولـكنـها هي هذه ا
عـشر لـتتـحول حـياتك الى جـحيم في خـصومات ال بذيـئة اللـسان سـيئـة ا

تنتهي .
رأة ذات اجلمـال فحسب فما يدريك مـا الذي يخفيه هذا أما اذا اخترت ا
الوجه اجلميل من نفس سـيئة وقلب حتتويه الـكراهية واحلقـد والضغينة 
اذ أنها سـتكـون مجـرد صورة أو لـوحة يغـريك منـظرهـا دون ان يكـون لها
ـشاعـر .. هـكذا سـيكـون شـأنهـا مـعك بعـد ان خلت أي محـتوى  بـاردة ا
روحهـا من دفء الـعـاطفـة  امـا هـذا اجلمـال الـذي فـتنت به فـمـا يـلبث ان

ــرور االيـــام والــســنــ . غــيــر انك اذا يــزول ويــذبل 
اخـتـرت ذات الـدين فـهي الـتي تـسـعـدك في جـمـال
روحها وعفـة نفسهـا وحالوة لسانـها ونقاء قـلبها
 هي من تخشى الله وتطيعك في األمر وحتفظك
في مــالك وشـرفـك ..هي من تــكـون امــا صــاحلـة
ألبـنـائك  لـقـد صـدق رسـول الـله حـيـنـمـا قـال لك

اخــــــتر ذات الدين تربت يداك.

ولكنه في نرى كثير من النـاس يدعي الوطنية وحب الـوطن والدفاع عنه 
لـيس له هم إال نـفـسه ومن يدور في اخلفـاء يـكيـد لـهذا الـوطن ولـلـمواطن 
فلكه  من احزاب فاشلة فاسدة طائفية يتآمر مع أعداء الوطن للنيل منه

يتآمر لينال من كرامة بلده 
وسيـادته وكـرامة مـواطـنيه وعـقـيدتـهم وأخالقـهم لـقد أظـهـرت سنـوات ما
وكيف أنهم منـبطحون بعد االحتالل الـبغيض الـكثير من هـؤالء النكـرات 
بأعـتاب األعـداء كـيف صيـروا البـلـدان مرتـهنـة لألعـداء وكيف صـوروها
داعمي اإلرهاب ال ـارق   حتت الوصاية اخلـارجية ألسـيادهم القـتلة  ا

يوجد مواطن شريف ابن امه وابيه 
يفـضل االجنـبي وثقـافـته وسيـاسته واجـندتـه على ثـقافـة بلـده واهله اال
التي لن جتـلب للبالد شعـوذين ببغاوات االحـزاب الفاشـلة  الفاسـدين ا
هنـالك من يريد اليوم والدمار وانهـار من الدماء  غير اخلراب والفـوضى 
والـتـمـزق والـفـ والـتقـطع في لـوطنـنـا الـتـشـرذم واالقـتـتال واالحـتـراب 
الــطـرقــات الــعــامــة  واثـارة الــنــعــرات اكــثـر مــاهــو حــاصل الــيــوم هـؤالء
ـتـحـجرة والـعـقـول الـفـارغـة ا الـبـبـغـاوات من اصـحـاب الـوجـوه الـكـاحلـة 
ـيـتــة الـسـوداء  والـلــحى الـنـتـنـه الـتي تـشـبـه تـمـامـا حلى والـضـمــائـر ا
دواعش االرهـاب وافـكــارهم هـمـهم الــوحـيـد اثـارة الــنـعـرات الـطــائـفـيـة

ذهبية واالثنية والقومية .  وا
ـتحجرة والـترويج لها دون علم ـتهرئة ا ينعقون لـيل نهار بثـقافة األجنى ا

وداريــة ومـوضــوعــيــة  مــتــنــاســ  أن  الــعـدو بــكل
ذهـبية أشكـاله األجنـبيـة والعـربيـة واآلسالمويـة وا
والطائفية  وبـكل تنظيماته اإلرهـابية يذبح بالعراق
وشـعب الـعــراق. تـبـا لــهم وألسـيــادهم وألفـكـارهم
وإلرهابـهم وسـمـومـهم.. تـبـا لـهكـذا جـهـلـة مـارق

فاسدين ال يفقهون بالسياسة والبالدين...

…—u  WB
احلـزب الــواحـد  والــفـكــر الـواحـد 

والزي الواحد .
لم اكن متـحـمسـا لظـهـور النـتيـجة ..
الني اعـــرف  مــــســـبـــقـــا .. ان الـــذين
نـافـسـوني سـيـفـوزون حـتـمـا.. النـهم
من يـشـرف  عـلـى صـنـاديق االقـتـراع
اجلـامــعــيـة .. و من ســيــعـلن ويــقـرر

نتائجها النهائية .
في  مــســاء الــيــوم نــفــسه .. اعــلــنت
الـنـتــائج  بـفــوز مـرشـحــهم  الـطـالب
شــامل اســمــاعـــيل  الــدلــيــمي .. ولم

اسجل اعتراضا يذكر .
لـــكن وبـــعــد مـــرور ثالثـــ ســـنــة  ..
الـتـقـيت مـصـادفـة  في سـنـة (2003)
بـــاحـــد الـــذيـن رشـــحـــوا  ضـــدي من
الـطــلـبـة االحتــاديـ  وهــو الـطـالب
خضير .. الذي اعترف بحقيقة فوزي

في االنتخابات .
وعــلى الــرغم مـن اني .. لم اعــتــرض
علنة .. لكني على نتيجة خسـارتي ا
وفي االيـــام الــــتي تـــلـت .. فـــوجـــئت
بــحـمــلـة شــعـواء مــفــتـعــلـة   وغــيـر
مـــســبـــوقــة  نـــالت من ســـمـــعــتي ..
ووصـــلت الـى حـــد مـــنـــعي في احـــد
االيــام  من دخــول الــكــلــيــة.. وامــام
هذه  الـتـصـرفات الـعـبـثيـة  .. قـابلت
رئيس االحتاد الوطني لطلبة العراق
ال في بــيـته  وكـان  الـسـيــد كـر ا
بحق .. انـسـانا  خـلـوقا   ومـسؤوال
مــثـــابــرا .. وكـــمــا وعـــدني جــاء  في
الــيــوم الــتـــالي الى  كــلــيــة اآلداب  
واجتمع  بـطلبـة االحتاد  محذرا من
الـتـمـادي  واسـتــغالل  سـلـطـتـهم في
اضطهاد االخرين  ومـنها  محاوالت
مـنـعي  مـن دخـول الـكـلــيـة .. بـحـجـة
وحد  وادعاءات عدم ارتداء  الـزي ا
اخـــرى وهـــمــــيـــة.وهـــنـــا البـــد .. من
ن االشادة بـبعض زمالء الـكلـية .. 
تــعـاطــفــوا مـعي .. مــالك الــدلــيـمي 
ـــنــاف الـــنـــداوي  ورهــيف وعـــبــد ا
الــعــيـــســاوي .. وانــعـــام كــچه چي 
ومــهــا الــبــيــاتي .وعــلى مــبــدأ ( رب
ضــارة نـافــعــة ) كـان قــراري  وبــعـد
انـــــهــــاء دراســـــتي اجلـــــامــــعـــــيــــة 
وحصولي على بـكالوريـوس صحافة
.. مغادرة بغداد الى   الى باريس  ..
والدراسـة عـلى حـسـابي اخلاص في
جامعـة السوربـون الفـرنسيـة  وبعد
ســـنــــ من الــــعــــذاب و االمل  بـــ
الدراسـة والعمـل .. وفقت بـاحلصول
ـاجستيـر والدكتوراه  على شهادة ا
بعـدها طـابت لي احليـاة  في باريس
 وامتدت اقامتي الربـعة عشر عاما 
معـززا  اجلـانب النـظـري  بالـعـملي 
محاورا كبـار الشخـصيات الفـرنسية
.. عدت بـعدها الـى بغداد مـدرسا في
قـسم الـصــحـافـة / جـامــعـة بـغـداد ..
وهـو ذات الــقـــــسـم الـذي تــخـــرجت

منه .

ــقـدادي يــعــتــزم الــدكــتــور كــاظم ا
زيــارة بـاريس نـهـايـة الـعـام 2023
إلحيـاء الذكرى اخلـمسـ لوصوله
إلى عـاصـمـة الـنـور  مـديـنـة احلب
والــنــسـاء والــلــيل  نــهـايــة الــعـام
دينة التي تضج 1973 وفي هذه ا
بـاحليـاة والتـناقـضات الـفاضـحة 
أمضى  14عـامـاً متـواصالً  مـنـها
12 عــامـاً عـاشــهـا عــازبـاً مـتــفـرغـاً
لـلــدراسـة والــصـحــافـة واحلب ....
ومـــــــطـــــــاردة الــــــــــــشـــــــقـــــــراوات

الباريسيات ! .
وبـعـد مـا يـقــرب من عـشـر سـنـوات
على وصـوله العاصـمة الفـرنسية 
ـــقـــدادي كــــتـــابه " أوراق أصــــدر ا
بـاريسـيـة " الذي يُـحـسبُ على أدب
أو صـــحــافـــة الــرِحـالت  وهــو من
مـــنــشـــورات الـــعـــالم الـــعـــربي في

بـــاريس  دَّون فـــيـه انـــطـــبـــاعـــاته
ـريرة ومخاوفه ومشاعـر اغترابه ا
وقلـقه ومغـامراته واجنازاته خالل
تــلك الــسـنــوات الــتي قــضــاهـا في
ـقـارنـة بـ حـضـارة عـريـقـة جـاء ا
يحمل مـجدها وتاريـخها  وب ما
يـشــاهـده من تــنـاقـضــات بـاريس 
ومنها نظرة الفـرنسي العنصرية
لـلـعـرب  وسـوء نـظـرتـهم لـلـعـمـالة
األجنبيـة  وفي مقدمتهـا العربية 
وعــلى وجه اخلــصـوص الــعــمــالـة
ــغـــرب الــعــربي : " الـــقــادمـــة من ا
فـالــقـوم ال يــحـبــون األجـانب .. وال
يـــركـــنـــون الــيـــهم .. وكـــثـــيـــراً مــا
يـــتــــضـــايــــقـــون من وجــــودهم في
ـطاعم وأماكن قاهي وا عـامل وا ا
الـفـراغ والـلـهـو ! " . وأول مـا يـبـدأ
ـقدادي اسـترجـاعه للـمشـاهير به ا
الــعــرب الــذين قــضــوا في بــاريس
شـطراً من حـياتـهم  ومـنهم رفـاعة
رافع الـطـهــطـاوي صــاحب كـتـاب "
تخليص اإلبريز في تلخيص باريز
" وتـــوفـــيق احلـــكــيـم في كـــتــابه "
عــصــفــور من الــشــرق "  وســهــيل
ادريــس فــي روايــــــــــــــــــــتــه " احلـي
الالتـــيــني "  ويـــحــيـى حــقي في "
قنـديل أم هـاشم "  والطـيب صالح
في " موسم الهجرة إلى الشمال " 
ـشــكـلـة نــفـسـهـا  وكــلـهـا تــعـالج ا
مــشــكــلــة عالقــة الــشــرق بــالــغـرب
ــفــاهـيم الــقــائــمـة عــلى اخــتالف ا
ـوروثات أحدث صورة للمقدادي في مقهى رضا علوان  وعدسة محمد خليل كيطاناحلـضاريـة والـثقـافـية وا

القـاضـلي سـيـروان  ثـامـر  عادل ..
واخرين .

لقـد رسمـوني بـاسالـيب  مخـتلـفة  ..
ســهــلت  هــدفي  في حتــقــيق دعــايـة
انــتــخــابــيــة  مــثــيــرة ونــاجــحــة  ..
اسـتـرعت انـتـبــاه جـمـيع من كـان في
الكلـية   اساتـذة وطلبـة وموظف ..
ـربي الـكـبـير اولـهم عـمـيد الـكـلـيـة  ا

الدكتور  محمود غناوي الزهيري .
كـانت حـمـلـتي االنـتـخـابـيـة  تـعـتـمد
عـلى الـرسـوم اكـثـر من الـنـصوص ..
ـشـاركـة  الـفـعـالـة دون وعـلى مـبـدأ ا

نكوص .
ومن الشعـارات القلـيلـة التي رفعـتها
وكـتـبـتـهـا بـخط يـدي  ( انـا ال ابـحث
عن الفـوز .. انـا ابـحث عن اصـواتكم

لكي تسمع ).
كان هدفي الوحيد هو .. تاكيد الرأي
والـرأي االخـر .. والـبــحث عن حـريـة
ــشــاركــة الــواســعــة الــتــعــبـــيــر  وا
لـلــطـلـبــة   وبـشـكل خــاص لـلـطــلـبـة
الذين  ال يـفكرون  كـما يـفكـر  انصار

في بـــدايـــة الــســـبــعـــيــنـــيـــات ســمح
شـاركة االنـتخـابية للـمستـقلـ في ا
اجلامعـية  .. وكانت قـائمة ( االحتاد
الـــوطــني لـــطـــلــبـــة الـــعــراق )  وهي
ــطــروحـة في الــقـائــمــة الــوحـيــدة  ا
جـمـيع كـلـيـات جـامـعـة بغـداد ) الـتي
كـانـت واجـهــة لـلــبـعــثـيــ .. لـكــنـهم
سمحوا حينها   للترشح الفردي عن
ـسـتـقـلـ  وكـنت الـطـالب الـوحـيد ا
الــذي رشح بــصــورة شــخــصـيــة في
كـــــلـــــيــــــة االداب  وهي اول  واخـــــر
جتـربـة في حتـديـاتي الـتي خـضـتـها
بـشـغف .. لـكـنــهـا  كـانت اول تـهـديـد

جدي حلياتي 
كـنت  في ذلك الـوقت طـالـبا فـي قسم
الـصـحـافـة بـكـلـيـة  اآلداب / جـامـعـة
بـــغـــداد .. وكــــنت اعـــمـل مـــســـاء في
ــزمـــار )  وقــد ســاعــد (مــجــلـــتي  وا
عمـلي الـصـحافي االسـتـعـانة بـكـبار
الرسام .. / صالح جياد  وفيصل
لـعـيبـي  وليـد  شـيت  طـالب مـكي 
بـســام  فـرج مــؤيـد  نــعـمــة  مـيــسـر

قدادي مع احدى احلسناوات امام برج ايفل ا

غالف الكتاب
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ر االحتـاد العـراقي لـلكـرة الـطائـرة بظـروف عـصيـبـة بسـبب اخلالفات
االداريــة. وقــال مـصــدر فـي االحتــاد في تــصــريح صــحــفي ان خــمــسـة
اعضـاء من الـهيـئة االداريـة الحتـاد الطـائرة قـدمـوا استـقـالتـهم  لوزارة
ستقيل وخالل صدر ان ا الشباب والرياضة بشكل رسـمي. واوضح ا
ـالـية تواجـدهم في مـقـر الـوزارة عزو سـبب االسـتـقـالة الـى اخلروقـات ا
التي تـتضـمن معـسكـرات وهمـية ووصـوالت مزورة قـام بها رئـيس احتاد
الـطـائـرة جـمــيل الـعـبـادي. يـذكــر ان احتـاد الـطـائـرة اســتـأنف نـشـاطـاته

مؤخراً ببطولة الدوري النسوي والذي انتهى بتتويج فريق قرقوش.
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{ مـــدريــــد- وكـــاالت: قـــاد الــــنـــجم
كــريـــســـتــيـــانـــو رونــالـــدو فـــريــقه
يــوفـنـتـوس لـلــخـروج بـفـوز عـريض
عــلى مــضــيــفه بــرشــلــونــة 0-3 في
ــلـعب ـبــاراة الــتي جـمــعـتــهــمـا  ا
الكامب نـو ضمن اجلولـة السادسة
واألخــيــرة من مـرحــلــة اجملـمــوعـات
بدوري أبطـال أوروبا. سجل أهداف
يــوفــنــتـــوس كل من كــريــســتــيــانــو
رونـالـدو هـدفـ 13و 52 من ركــلـتي
وبفوز جزاء وويـستـون ماكـيني 20
البيانكونيري رفع الفريق رصيده
إلى  15نـقـطـة لـيـقـتـنص صـدارة
اجملـمــوعـة الـســابـعــة بـيــنـمـا
يـتجـمد رصـيد بـرشلـونة عـند
نــقـطــة ويـتــراجع لـلــمـركـز 15

الثاني.
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ـبـاراة جـاءت أولى الـفـرص في ا
بــالـــدقـــيـــقــة  ?8بـــعــدمـــا اســـتـــلم
كريستيانو الكرة على حدود منطقة
اجلزاء وأطلق تسـديدة قوية لـكنها
وصلت ألحـضـان احلارس تـير
شتيجن. سنحت الفرصة
أمــام دانــيــلــو الـذي
استـلم تمـريرة

ــتـــاز من الالعب بــعـــد مـــجــهـــود 
األمـــريــــكي الـــذي مــــرر الـــكـــرة إلى
كــوادرادو بـاجلـهـة الـيــمـنى لـيـمـرر
ـنطـقة األخـير كـرة عـرضيـة داخل ا
لـيـنـقض عـليـهـا مـاكيـني ويـضـربـها
ـقـصـيـة رائـعـة في الـشـبـاك. وكـاد
مـــيــــسي أن يــــقـــلص الــــنـــتــــيـــجـــة
لبـرشلـونة بـعدمـا سدد كـرة أرضية
ـنـطـقـة أبـعـدهـا بـوفون من خـارج ا
حـارس الـبـيـانـكـونـيـري إلى ركـنـية.
ومن اجلهة اليسرى مرر دانيلو كرة
عـرضـيــة داخل مـنـطــقـة بـرشــلـونـة
ارتـقى لهـا موراتـا وقابـلهـا برأسـية

علت عارضة احلارس شتيجن.
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وعاد ميسي في الدقيقة  35 ليحاول
تــســجــيـل أول أهــداف بــرشــلــونــة
بـعـدمـا مــرر الـكـرة إلى ألـبــا بـجـهـة
الـيــسـار لــيـعــيـدهــا األخـيــر بـدوره
نطـقة ويسددها ليو يسي داخل ا
بــتــســديــدة أرضـــيــة في مــنــتــصف
ـرمى أليـدي بوفـون. وفي الـدقـيـقة ا
األولى من الــــوقت بــــدل الــــضـــائع
طــالب العـبـو بـرشـلـونـة بـاحـتـسـاب

ركلـة جزاء بـعد عـرقلة مـيسي داخل
نـطقـة بنـفس طريـقة ركـلة اجلزاء ا
الــتي حــصـل عــلــيــهــا رونــالــدو في
بــدايـــة الــشـــوط إال أن احلـــكم قــرر
اسـتـكـمـال الـلـعب دون أي مـخـالـفـة.
في بــدايــة الــشـــوط الــثــاني أطــلق
مــيـــسي تــســـديــدة صـــاروخــيــة من
خــارج مـنـطـقـة اجلــزاء تـصـدى لـهـا
بوفون على مرتـ ليواصل جيجي
حـــرمـــان جنـم بـــرشـــلـــونـــة من أول
أهــداف الــفــريق الـــكــتــالــوني. وفي
ست الكرة يد لينجليت الدقيقة  49 
داخل مـنـطـقة بـرشـلـونة لـيـحـتسب
احلــكم ركـلـة جـزاء جــديـدة لـلـيـوفي
بـعد الـعودة لـتقـنـية الـفيـديو تـمكن
كـريـســتـيـانــو من حتـويـلــهـا لـهـدف
ثــالث لــيـوفــنــتــوس بـالــدقــيــقـة 52.
وحــرمت الــعــارضــة جــريــزمــان من
تــسـجـيل الـهــدف األول لـبـرشـلـونـة
بـعدمـا نـفذ مـيـسي ركلـة حـرة ثابـتة
ـسـهـا جـريـزمان من جـهـة الـيـسـار 
بـرأسـيـة ضـربت الـعـارضـة. ولـلـمرة
الـــرابـــعـــة أطــلـق مــيـــسي قـــذيـــفــة
صاروخيـة من خارج منـطقة اجلزاء

بـعـدمـا هـيـأ دي يـوجن الـكـرة بشـكل
ــتــاز لــيـــســددهــا األرجــنــتــيــني
ويبعـدها بوفـون ببراعـة عن مرماه.
ومن تمريـرة ميسي إلى بـرايثوايت
بالدقيقة  ?70استلم مهاجم البارسا
رمى الكرة وسددها بقوة باجتاه ا
لــتــرتــطم بــقــدم بــونــوتــشي وتــمــر
بـجـوار الـقـائم األيـسـر لـبـوفون إلى

ركنية.
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واحــتـسب حـكم الـلــقـاء ركـلـة جـزاء
لبرشلونة بعد عرقلة جريزمان قبل
أن يــــتــــراجع ســــريــــعًـــا فـي قـــراره
ويحـتـسب حالـة تسـلل على مـهاجم
البـارسا. وسـجل بونـوتشي الـهدف
الـرابع لـلـيـوفي بـالـدقـيـقـة 75 إال أن
تـقــنـيــة الـفــيـديــو أنـقــذت الـبــارسـا
بــعـدمـا أكــدت بـوجـود حــالـة تـسـلل
عــلى مـــدافع يــوفـــنــتــوس. وواصل
ميسي عادته ومجـددًا استلم الكرة
ـنطـقة وسدد تـسديـدة قوية خارج ا
ــ احلــارس بــوفـون مــرت عــلى 
لـيـستـمـر احلظ في مـعانـدة مـيسي.
جهود فردي من وفي الدقيقة  89 

ريـكي بـويج مـر وتـوغل بـالـقـرب من
نـطقـة ليـمرر إلـى جريـزمان لـيمرر ا
األخير الكـرة إلى ميسي على حدود
ـنـطـقــة ويـطـلق مـيــسي تـسـديـدة ا
قـــويــة تـــصــدى لـــهــا بـــوفــون. قــرر
االحتــــاد األوروبي لــــكــــرة الــــقــــدم
تأجيل مـباراة باريس سـان جيرمان
وضــيـفه إسـطـنـبــول بـاشـاك شـهـيـر
التركي وذلك بـاستئنـافها من حيث
انتهت مـنذ الدقـيقة 16 بطـاقم حكام
جـــديـــد بــعـــد انـــســحـــاب الـــفــريق
ـبـاراة الـتي انـطـلـقت الـضـيـف من ا
عـــلى مـــلـــعـب حــديـــقـــة األمـــراء في
رحـلة اجلـولة الـسـادسة واألخـيـرة 
اجملـمـوعـات بـدوري أبـطـال أوروبـا.
ووقفـا لـ صحيـفة ليكـيب الفـرنسية
فقد توصل االحتاد األوروبي التفاق
مـع إدارتي بــاريس ســـان جــيــرمــان
ـباراة وبـاشـاك شـهـير السـتـئـنـاف ا
عنـد السـاعة  6:55 مسـاء بالـتوقيت
الــــفـــرنـــسي احملـــلي  8:55 مـــســـاء
ـكـرمــة. كـمـا أصـدر بـتـوقـيت مــكـة ا
االحتاد األوروبي لـكرة الـقدم بـيانا
مـقـتضـبـا عبـر حـسـابه على تـويـتر

يسي في دوري االبطال WFH∫ رونالدو يوجه صفعة جديدة 

يـعــلن فـيه "فـتح حتــقـيق مـوسع في
الـواقعـة" مـشددًا عـلى أنه "ال مـجال
للعنـصرية والتـمييز في مالعب كرة
ـــبـــاراة تــوقـــفت الـــقـــدم". وكـــانت ا
بـسـبب مـا اعـتـبـره الـنـادي الضـيف
إســاءات عـنــصـريــة وجـهـهــا احلـكم
ـســاعـد لــلــفـريق الـرابـع لـلــمــدرب ا
الـتــركي بـيـيـر ويـبـو والـذي وصـفه
احلــكم الـرابـع الـرومــاني بـ (الـرجل
األسـود) حـيث احتـدم الـنـقـاش ب
الـــطـــرفـــ وقـــال ويــبـــو أن احلـــكم
حتدث إليه بعنصرية واصفا إياه بـ
(الــزجني) وكــان عـلــيه أن يـخــاطـبه
بـــاســـمه أو بـــوصـــفه كـــعـــضـــو في

اجلهاز التدريبي. 
وكـانت نـتـيــجـة الـلـقــاء عـنـد تـوقـفه
تـشــيــر إلى الــتـعــادل الـســلــبي بـ
الــفــريــقـــ قــبل أن يــخــرج العــبــو
ــــلـــعـب. وبـــدأت الـــفــــريــــقــــ من ا
األحـداث عـنـدمـا تـوجه حـكم الـلـقـاء
ساعد للفريق التركي درب ا لطرد ا
بعـد تلـقيه إشارة مـن احلكم الرابع
ـدرب وبــالـفــعل قـام احلــكم بــطـرد ا
ويـــبــو قـــبل أن يـــحــتـــد الــنـــقــاش

ـبـاراة لـيـذهب الـفـريـقان وتـتـوقف ا
البـس بـــعـــد أن إلى غـــرف خــــلع ا
طـــالب العب تـــشـــيـــلــسـي الــســـابق
با با من وباشاك شهير احلالي د
ـــلــــعب العـــبـي فـــريــــقه مــــغــــادرة ا
اعــــتــــراضـــا عــــلى ســــلــــوك احلـــكم
الرومـاني. كمـا نشـر النـادي التركي
الفــتــة عــبـــر حــســابه عــلى تــويــتــر
مــكـتــوب عــلـيــهــا "ال لـلــعــنـصــريـة"
مـــوجــهـــا من خـاللــهـــا رســـالــة إلى
االحتاد األوروبي لكرة القدم والذي
يــتـخــذ من هـذه الــعـبــارة شـعـارا له
حملـاربـة الـعـنـصريـة في مـالعب كرة

القدم. 
وحسب صـحيـفة لـيكيب الـفرنـسية
فــإن االحتـاد األوروبي لـكــرة الـقـدم
اقــتـــرح إجــراء تـــبــديل بـــ احلــكم
الــرابع وحـــكم الـــفــار حـــيث أبــدى
العـــبــــو بــــاريس ســــان جــــيــــرمـــان
ــبـاراة اسـتــعــدادهم الســتــئـنــاف ا
ولــكن االقـتــراح لم يـلق جتــاوبـا مع
الــفــريق الــضــيف الــذي أصــر عــلى

موقفه ورفض العودة للملعب.
…«—U³*« oOKFð

وحـــاول االحتـــاد األوروبـي إقـــنـــاع
الـفــريق الـتـركي بـالـعـودة لـلـمـلـعب
لـكـن وفي ظل إصـراره عــلى مـوقـفه
بـاراة في انتـظار تقـرر تـعلـيق ت ا
مزيد من التفاصيل قبل اإلعالن عن
ـباراة واستـئنافـها يوم غد تأجيل ا

األربعاء.
…b¹d  WŁœUŠ

وتــعـتــبــر هــذه احلــادثــة األولى في
تــاريخ الـبــطـوالت األوروبــيـة الـتي
يــتم فــيــهـا إيــقــاف مــبــاراة بـســبب
إســاءة عـنـصــريـة من أحــد احلـكـام
وهــو أمــر غــريـب وغــيــر اعــتــيــادي
وخـاصـة مع احلـمـلـة الـكـبـيرة الـتي
يـقــودهــا الــفـيــفــا ومــعه االحتـادات
ـكــافـحــة الـعــنـصــريـة في الـقــاريــة 

مالعب الكرة.
الـرئيس الـتركي يـتـضامن مع ويـبو
وأصدر الـرئـيس التـركي رجب طيب
أردوغـان بيـانـا أكـد فـيه وقوفه إلى
جـانب فريق بـاشـاك شهـيـر في قرار
االنــســحــاب وتــضــامــنه الــتــام مع
ــسـاعـد بـيـيـر ويـبـو جتـاه ـدرب ا ا
اإلســــاءة الــــتـي وجــــهت لـه حــــيث
شـجب الـواقـعـة ورفض الـعـنـصـرية

في كل نواحي احلياة.
w d² « VKDLK  rCM¹ wÐU³

انضم مـهاجم بـاريس سان جـيرمان
كــيـلــيـان مـبــابي إلى فــريق بـاشـاك
شــهـيـر الـتـركي بــرفـضه اسـتـكـمـال
بـاراة بـوجود احلـكم الـرابع حتى ا
في غــرفـة الـفـار حــيث نـقـلت إذاعـة
مـونت كـارلـو حـديث مـبـابي لـلـحـكم
ــبــاراة ــكن اســتــئــنــاف ا بــأنه ال 

بوجود احلكم الرابع.
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ــتـغـيــرات وعـلــيـنـا أن الــكـثــيـر من ا
نـواصـل بـذات الـروح لــنـحــافظ عـلى
اسم نفط الوسط. واسترسل النتائج
مهمة لكني أشدد على جمالية اللعب
وتــقــد هــويــة تـنــاسب حــجم نــفط
الـوسط ال سـيـما أن الـفـريق مـسـتـقر
فـنـيـا وإداريـا ويـحـسب ذلك لإلدارة
من خالل توفيـر مستحـقات الالعب
كـافآت الـتي تـمنح لـلفـريق وهذا وا
يـضــاعف مـســؤولـيـتـنــا في احلـفـاظ
ـسـتـوى الـفـني. يـشـار إلى أن عـلى ا
نـفط الـوسط يــتـصـدر الئـحـة تـرتـيب
الـــدوري بـــعــــد فـــوزه عـــلـى الـــنـــفط

برصيـد  16 نقطة.

فـوزهم عـلى الــنـفط بـهـدف من دون.
وقـال عـلي في تـصـريـحـات صـحـفـيـة
يـزة بـأداء جـماعي قـدمنـا مـبـاراة 
للطاقم الفني لؤي صالح وحيدر عبد
الـقــادر ومـدرب احلـراس نــوري عـبـد
زيـــد ومــديــر الــفــريـق نــبــيل عــبــاس
وبـــدعم اإلدارة تـــمـــكــنـــا من تـــقــد
ـــــيـــــزة. وأوضـح إلى اآلن صـــــورة 
ورغم صدارتـنـا للـدوري هنـاك بعض
الـنـقاط يـجب مـعـاجلـتهـا وعـلـيـنا أن
باريات. نكون أكثر حرصا في قادم ا
وأردف قـائـال نـشــوة الـفــوز يـجب أال
تـتـسـبب في اسـتـرخـاء الالعـب ألن
الــدوري مــا زال فـي بــدايــته وهــنــاك

وفي الـشوط الـثـاني لم يتـغـير شـيـئا
ــــبـــــاراة وتــــكــــرر من تـــــفــــاصـــــيل ا
السيناريو وأضاع مهند كرة برأسية
مـــرت بـــجــوار الـــقــائـم. كــمـــا أضــاع
الــزوراء فــرصــة الــفــوز في الــدقــائق
األخــيـرة بــرأسـيــة لالعب مـصــطـفى
مــحــمــود عــلت الــعــارضــة لــتــنـتــهي
ــبــاراة بــالـتــعــادل الــسـلــبي. ورفع ا
الـزوراء رصـيـده إلى الـنـقـطة  11 في
ركـز اخلامس فـيما رفع فـريق نفط ا
البـصرة رصيـده إلى النـقطة الـرابعة
ــــــــركــــــــز الـ19وفـي ســــــــيــــــــاق فـي ا
مــــتـــصل أشــــاد مـــدرب فـــريـق نـــفط
الوسط جمال علي بـأداء العبيه بعد

ـــركــز رصــيـــده إلى  11نـــقــطـــة في ا
الـسـادس مـقـابل  3نـقـاط في جـعـبـة
الـــقـــاسم. ومن جـــهـــة اخــرى خـــطف
نـادي نفط الـبـصرة نـقـطـة ثمـيـنة من
تعـادله مع فـريق الـزوراء سلـبـيا في
ــبـــاراة الــتي أقــيــمـت  في مــلــعب ا
جـــذع الــنـــخـــلـــة حلـــســـاب اجلـــولــة
متاز. السابعة من الدوري العراقي ا
ـبـاراة كـانت بـاهـتـة بـعض الـشيء ا
مع أن فـريق الزوراء حـاول من خالل
الــتــقــدم لـألمــام لـهــز الــشــبــاك لــكن
الـفــرص الـتي حــصل عـلـيــهـا مـهـدي
كـامل ومـهـنـد عـبـد الـرحـمن لم تـؤت
ثمارها لـينتهي الشـوط األول سلبيا.
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تـعـادل فـريق الـقـاسم بـكـرة القـدم مع
نــظـيـره الــقـوة اجلــويـة بــهـدف لـكل
منهما  في إطار اجلولة السابعة من
عـــــمــــــر الـــــدوري الـــــعـــــراقـي الـــــتي
جــرت  عـلى مــلـعـب الـشــعب. سـجل
لــلــقـوة اجلــويــة حـمــادي أحــمـد في
الـدقــيــقـة  34 وتــعــادل سـراج الــدين
لـــلــــقـــاسم فـي الـــدقــــيـــقـــة 81. ورغم
الــســـيــطـــرة الــواضـــحــة من الـــقــوة
اجلـوية وإهـدار الـعـديـد من الـفرص
أخــطــرهــا تــسـديــدة حــمــادي أحــمـد
ومحـاولـة حسـ جـبار لـكن الـقاسم
خــطف نــقـطــة. ورفع الــقـوة اجلــويـة
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مواجهة فريق
القوة اجلوية مع
القاسم

شركـتنا في مـلعب الـكوت. وأضاف
منفي ذنـبنا الـوحيد انـنا شركة من
الــقالئل في الـعـراق اكـمـلـنـا الـعـمل
ضـــمن الــــســـقف الــــزمـــني احملـــدد
فــكــافــئــتــنــا الــوزارة بــعــدم صـرف
ـــالـــيــة مـــشـــيــراً ان مـــبـــالـــغــنـــا ا
االختالف مع الكاب عدنان درجال
عن مـفردات تـتـمثل بـتـعبـيد الـطرق
ـلــعب وجــانب من الــسـقف داخـل ا
واعــمـــال اخــرى اضــيــفـت من قــبل
ـوافـقـات رسـمـيـة الـتي الــوزارة و
ولـكن تـصـل قـيـمـتـهـا الى  8مـلـيـار 
ــــبـــــالغ الـــــوزيـــــر يــــرفـض مــــنـح ا
ـلـعب قـال ــالـيـة  وعن إفـتـتـاح ا ا
ــنع افــتـتـاح مـنــفي ال يـوجــد مـا 
ــديـنــة بــعــد ان تـســلــمـته مــلــعب ا
الــوزارة تـــســلــيـم اولي وهــو بــا
اجلــاهــزيــة لالفــتــتــاح بــعــد انــهت
نـوطة ـتـعلـقـات ا شـركـتنـا جـميع ا

بالشركة.

مليار دينار لم اتسلمها حتى اليوم
عن العمل في مـلعب احلبـيبية دون
أن أعــرف الـســبـب احلـقــيــقي وراء
ذلك نـــاهــيك عن  8مــلــيـــار العــمــال
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ـلـعب ـنـفـذة  هـدد مـديـر الـشـركــة ا
دينة فالح منفي باجلوء للمحاكم ا
الـدولـية لـرفع دعـوى قـضائـيـة على
وزارة الــشـبـاب والـريــاضـة بـسـبب
عـدم صــرف أمـوال الــشـركــة. وذكـر

مــنـفي في تـصــريح صـحـفي انه 
الــوصـــول الى طــريق مـــســدود مع
الـوزارة بـخـصـوص مــسـتـحـقـاتـنـا
ـلعب ضـافة  ـاليـة عن الفـقـرات ا ا
احلـبــيـبـيــة سـنـتــوجه لـرفع دعـوى
قـضـائيـة في احملـاكم الدولـيـة فيـما
شـــكـــوتــنـــا فـي احملـــاكم احملـــلـــيــة
مستمرة موكـداً نحن شركة نزيهة
ـشـاريع ولم لم نـبـيع ونــشـتـري بــا
نـتـالعب بـاالحـاالت كـمـا هـو احلـال
مع بعض الشركات وكما يحدث مع
العب العديد والعديد من احاالت ا
امـــام مـــر ومــــســـمع من الـــوزارة
ــســؤول. وأكـــد ان اكــثــر من 21 وا

فـريق القـوة اجلوية لـلصـاالت وحتقيق
باراة. نتيجة ايجابية بهذه ا

كـــمــا ضــمن اإلطـــار الــودي حتــضــيــرا
ــقــبــلــة جـرت عــلى لالســتــحــقــاقــات ا
رحوم علي حس في مجمع مـلعب  ا
وزارة الـــشــبــاب والـــريــاضـــة مــبــاراة
جــمــعـت مــنــتــخب االشــبــال ونــاشــئــة
الـــشــرطــة انــتـــهتْ بــفــوز  مـــنــتــخبِ
االشــبـال بــهـدفٍ حــمل إمــضـاء الالعب
ـــــديـــــر ســـــجــــــاد خـــــمـــــيـس. وقـــــال ا

لـلفـريق وتهيـئة مـستلـزمات جناحه في
بـطولة بطولـة الدوري احمللي. واستمع
ــسـعــودي الى شــرح مـفــصل من قـبل ا
مـدرب الفـريق  باسم حـسن والالعب
ـــعـــوقـــات الـــتي رافـــقت نـــتـــائج الـى ا
ـــــــــبــــــــــاريـــــــــات الـــــــــفــــــــــريـق خـالل ا
ــاضـيـة  واوعـز بـتـذلــيـلـهـا في قـادم ا
ـســعـودي الالعـبـ ــبـاريـات. وحث ا ا
ومـالكـهم الـتـدريـبي عـلى تـقـد افـضل
ـقــبـلــة امـام ــبــاراة ا مــالـديــهم خالل ا

wLOL² « s × –  œ«bGÐ

اشــاد رئــيس الــهــيـئــة االداريــة لــنـادي
ـســعـودي بـاالداء امــانـة بــغـداد فـالح ا
الــطـيب لــفـريق كــرة الـصـاالت لــلـنـادي
والـنتـائج االيجـابية الـتي حقـقها خالل
ـبـاريـات الـتي خـاضـهـا الـفـريق  في ا
مـنافسات بطـولة الدوري احمللي. وجاء
الك الـتـدريـبي ذلـك من خالل الـلـقـاء بـا
والـالعــبــ في مـــقــر الــنـــادي بــشــارع
فــلـــســطــ مــوكــداً دعم ادارة الــنــادي
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بـية { بـاريس- وكـاالت: أعلـنت الـلجـنـة األو
الــدولـــيــة عن اعــتــمــاد  4ريــاضــات جــديــدة
بياد ستكـون ضمن منافسات الـبطولة في أو
ـــبـــيــة بــاريس 2024. قــررت الـــلـــجـــنــة األو
الدولـية في اجتماع  إدراج هذه الرياضات
في البـرنامج والتـي ضمت رياضـات البريك
دانس (رقص الــــبــــريك) وركــــوب األمـــواج
والـتـزلج عـلى األلـواح والـتـسـلق الـريـاضي.
وسـتـكون ريـاضات ركـوب األمـواج والتـسلق
الــريــاضي والـتــزلج عــلى األلــواح جـزءا من
قبل بـعدمـا اقترحت ـبيـاد طوكيـو العـام ا أو
ضيفة إدراجها. يـذكر بأن مسابقة اليابـان ا
رقـص الــبــريك دانس حتـت رعــايــة الــلــجــنــة
ـبـية الـدولـية أقـيـمت ألول مرة في 2018 األو
ــبـيــة لـلــشـبــاب وفـاز في دورة األلـعــاب األو
فــيــهــا الـــروسي ســيــرجي تــشـــيــرنــيــشــيف
ــيـدالــيــة الــذهــبـيــة. في وقـت سـابـق أكـد بــا
رئيس وزراء الـيابان يـوشيهـيدي سوجا أن
بـية بالده مـصمـمـة على تـنـظيم األلـعـاب األو
في صـــيف  2021 مــــشـــددا عــــلى أن هـــذا
ثابة دليل على أن البشرية احلدث سيـكون 
قـد هزمت فـيـروس كورونـا. كـما أكـد مـنظـمو
ـبيـة الصـيفـية الـتي كانت دورة األلـعاب األو
مـقــررة الــصـيـف احلـالي فـي طـوكــيــو أنـهم
نشآت الالزمة الستضافة هذا أمّنوا جميع ا

احلدث ما يزيل عقبة كبيرة أمام إقامته.
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الــفــني  لـلــمــنـتــخب حــسن كــمـال إن
ــنــتــخب جتــري عــلـى قـدمٍ تــدريــبــات ا
وسـاق بـغيـة التـحضـيـر لالستـحقـاقات
ـقـبلـة حيث وضـعنـا ضـمن منـهاجـنا ا
ــبـــاريــات الـــتــدريـــبي لـــعب عـــدد من ا
الـودية مع فـئة الـناشـئ وقـد حصـلنا
عـلى مرادنـا بعـد أن وصلـنا بـالالعب
الى اجلــاهــزيــة اجلــيـدة من الــنــاحــيـة
الــبــدنــيــة نــاهـيـك عن غــرس مــفـاهــيم
اخلــــطط الـــفــــنـــيـــة لــــديـــهم. وأضـــافَ
كــمــال  خــضــنـا مــبــاراة مــهــمــة أمـام
نـاشئـة  الشـرطة وقـبلـها أمـام ناشـئة
نـادي الـناصـريـة حيث طـبق الالعـبون
ناطة بهم ونأمل أن جميع الواجبات ا
ــقـبــلـة ــبـاريــات ا نــخــوض عـددا من ا
لــزيــادة روح الـتــنـافـس بـ الالعــبـ

واخلـروج بهم من خانة مـلل التدريبات
الــيــومـيــة. واخـتــتمَ كــمــال بـالــقـول ان
الـهـيئـة الـتـطبـيـعيـة أوصـتنـا بـضرورة
مـحاربـة آفة الـتزويـر  وإبعاد أي العب
حتـوم حوله الشكوك وهذا هو ديدننا
حـيث حـاربنـا التـزويـر من أول يوم لـنا
ــهــمـة  الــتـدريــبـيــة مع مـنــتـخب في ا

األشبال.

تشكيلة منتخب
الناشئ بكرة

القدم

رونالدو ليسدد كرة قوية من خارج
رمى. مـنطـقة اجلـزاء مـرت بجـوار ا
وفي الدقيقة  11احتسب حكم اللقاء
ركـلة جـزاء لـيوفـنـتوس بـعـد عرقـلة
أراخــو مـدافع بــرشـلـونــة لـرونـالـدو
ـنــطــقـة تــمــكن من خاللــهـا داخل ا
الدون البرتغالي من تسجيل الهدف
األول في الــلـــقــاء. وبــالـــدقــيــقــة 20
أحــــرز مــــاكــــيـــــني هــــدفًــــا رائــــعًــــا
لــيــوفــنــتــوس

بيير
ويبو



في مارس/آذار بـسبب جـائحة
كورونا.

وقــال مـنــظــمـون إنه لــيس من
الـواضح إن كــان أوتــشـيــمـورا
ـنــافـسـات يـوم سـيـشــارك في ا
الــثــامن من نــوفــمــبــر/تـشــرين
الـثـاني والـتي تـضم ريـاضـي
مـن الـــــــــــــصـــــــــــــ
وروســــــــــــــيـــــــــــــا
والــــــــواليـــــــات

تحدة. ا
ورغــــــــــــــــــــم
معاناته من
إصــــــابـــــات
طــويـلــة كـان
أوتــشــيــمـورا
( 31عـــــامــــا)
يـشـكل عـنـصر
اجلـذب األكـبر
أمـــــام نــــــحـــــو
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- وكـاالت - أبدى الـبولـندي روبرت لـيفـاندوفـسكي مـهاجم بـايرن ميـونخ إعجـابه الشـديد بـاألسطورة { بـرل
األرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

ونـدو ديبورتـيفـو: "ميسي العـب رائع ومن أعظم العبي وقـال ليـفاندوفـسكي في تـصريـحات نقـلتـها صحـيفـة ا
ـا عـليـك االنتـظار ـا لن يـبلـغه أحـد". وأضاف: "ر كـرة القـدم عـلى مـدار التـاريخ".وأكـد: "ما حـقـقه هو شيء ر

100عام أخرى لظهور شخص جديد مثل ميسي ما قام به بالفعل سيجعله واحدا من ب األعظم في
التاريخ". كـما عبـر ليفـاندوفـسكي عن حزنه لـوفاة األسطـورة األرجنـتيني ديـيجو أرمـاندو مارادونـا قائال: "أمر
محـزن لـلغـايـة رحيل أسـطـورة مثل مـارادونـا خسـارة كـبيـرة لـكل من ينـتـمي لكـرة الـقدم".وتـابع: "نـحن جـميـعا
يغمـرنا احلزن لكن هذا حدث لألسف عـندما كان يلعب لم أكن قـد ولدت بعد لكنـني أعرف جيدا عن مسيرته
رح بـاريات الـرائعـة التي لعـبهـا".وختم: "كـشخص أيـضا كـان يحب ا ومـا فعـله في كأس الـعالم 1986 وكم ا

لعب". وكان يستمتع باحلياة داخل وخارج ا
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{ مدريد- وكاالت - قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي إن أيوزي بيريز يستحق
اإلشادة بـعـدمـا سجل الـهـدف األول في ظـهـور نادر بـالـتـشكـيـلـة األساسـيـة خالل الـفوز
بـشق األنـفس (1-2) عـلى شـيــفـيـلـد يــونـايـتـد.كــمـا وصف جـيـمـي فـاردي صـاحب هـدف
االنــتــصـــار بــأنه من بــ األخــطـــر في أوروبــا.وقــال رودجــرز حملـــطــة (بي.تي ســبــورت)
التلفزيونـية "يستحق بيريز الكثير من اإلشـادة بسبب سلوكه وكل شيء يتعلق بتصرفاته
خالل ابـتـعاده عن الـتـشكـيـلة".وأضـاف "لـقد اسـتـوعب أن الـفريق يـؤدي بـشكل رائع وأنه
ران وهو يدرك أن يجب أن ينتـظر حتى تـأتي له الفرصة وحـافظ على جديته وقـوته في ا

فرصته ستأتي مرة أخرى". 
ـبـاراة سـتـنـتــهي بـالـتـعـادل لـكن وبـعــد أن تـعـادل مـاكـبـروني ألصـحــاب األرض بـدا أن ا
رمى وسجل بـبراعة بـتسديدة جـيمس ماديـسون أرسل تمريـرة وضعت فاردي مـنفردا بـا
مـتقنة من حوالي 16 مترا.وقال رودجـرز "كنا نـحتاج هذه الـتمريرة احلـاسمة وجاءت في
وقت مـتأخـر وحسمـت لنا االنـتصـار.. وجيـمي فاردي من بـ األفضل في أوروبـا في هذا
ركـز".وأضـاف "أعتـقد أن هـذا مـستـحق تمـامـا فلـقد سـددنـا مرتـ في القـائم وصـنعـنا ا

بعض الفرص األخرى ولعبنا بشكل جيد ودافعنا بقوة".

آمــنــة". ومع اسـتــمــرار تــفـشي
كوفـيد-19 لن جتـرى البـطـولة
كـــمــــا لــــو كــــانت قــــبـل األزمـــة

الصحية.
وأضــاف مـولـداور ( 23عـامـا):
"هـناك إجـراءات يـتـعـ عـلـيـنا
اتباعها. يجب أن نبدأ وال ندع
أي شيء يــعــتــرض طـــريــقــنــا.
ينبغي تقبل الوضع وأن نثبت
للجميع أن األمور ستكون على
ما يرام". وتمت دعوة الدول الـ
 4إلرسال بـعثـة تضم 8 العب
بــحـــد أقـــصى لـــكن الـــواليــات
ـتحـدة سـترسـل وفدا أصـغر ا
حــيث شــعـر  6ريـاضــيـ فـقط

بالثقة للقيام بهذه الرحلة.
عـلى صعـيد اخـر ذكرت تـقارير
إعالمية أن احتاد اجلمباز في
نــيــوزيـــلــنــدا بــدأ "حتــقــيــقــات
عـاجــلـة" بــشـأن مــزاعم إسـاءة
مــعــامــلــة جــســديــة ونــفــســيــة
للرياضي في تكرار لشكاوى

اثلة في دول أخرى.
وذكـــرت صـــحــيـــفـــتــا "ســـتــاف
مــيـديـا" و"نـيــوزيـلـنــدا هـيـرالـد
تـريـبــيـون" الـيــوم الـسـبت أن
العــــبي اجلــــمـــبــــاز الــــبـــارزين
اشـتـكـوا من إســاءة لـفـظـيـة أو
الــتــعــرض النــتــقــادات بـســبب
أداء جـــــــــســـــــــدي وبـــــــــدني أو
إجـبـارهم عـلـى الـتـدريب أثـنـاء

ــنــافــسـات ألــفي مــشــجـع في ا
ركز يويوجي للجمباز.

وقـــال مـــوريــنـــاري واتـــانـــابي
رئيس االحتاد الدولي للجمباز
للـصـحـفـيـ الـيـوم اخلـميس
إن أوتـــشــــيــــمـــورا ال يــــشــــعـــر

بأعراض الفيروس.
وال تـعـاني الـيـابـان مـن ارتـفاع
كـبـيـر في عـدد حـاالت اإلصـابـة
بــــالـــــفـــــيــــروس مـــــثل أوروبــــا
ــتـحــدة وســجـلت والــواليـات ا
 221حـــالـــة جـــديـــدة فـــقط في

طوكيو اليوم اخلميس.
واعــتـاد العــبـو اجلــمـبــاز عـلى
حتمل الـضغـوط على أكـتافهم
لــكن بــعــضــهـم ســيــتــوجه إلى
طـوكــيـو خلــوض حـدث خـاص
قـبل وهو يـشعـر بأنه الـشهـر ا
بيا على عاتقه. يحمل عبئا أو
وســــتـــضم الـــبــــطـــولـــة العـــبي
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جـمـبـاز من الـيـابـان والـواليات
ـتحـدة والـص وروسـيا في ا
أول حــدث دولـي تــســتــضــيــفه
ـبـيـة مـنـذ إحـدى الـقـاعـات األو
ـبـيــاد في مـارس/ تـأجـيـل األو
ــاضي بــســبب جــائــحــة آذار ا

كوفيد-19.
وبالـنسـبة لطـوكيو تـمثل هذه
الـبـطولـة أكـبر اخـتـبار لـقدارت
ـدينـة الستـضافـة حدث دولي ا

خالل اجلائحة.
وقــرر  6العــبــ من الــواليــات
ـشاركـة في الـبطـولة ـتـحدة ا ا
ـثـابة رواد ليـكـونـوا بـالـفـعل 

بية. للدورة األو
وقــال يـــول مــولــداور احلــائــز
على برونزيـة في بطولة العالم
 2017لـرويــتـرز من مــنـزله في
كـولـورادو: "هـذه فرصـة كـبـيرة
ألي رياضي ليس فقط لالعبي

اجلمباز".
ــر بــفـــتــرة غـــريــبــة وأردف: "
بالـنسبـة للبـطوالت الريـاضية
لـذلك فهـذه فرصـتنـا للـمشـاركة
وجـعـل األمـور تـبــدو طـبـيــعـيـة

مرة أخرى".
وبيّن: "سنذهـب هناك وننافس
مع إقـــامــة كـل شيء بـــسالســة
في وجـود مـنافـسـ خرين من
دول اخـرى واجلـمـيع سـيـشـعر
بـــأن كل شـيء يـــتم بـــطـــريـــقـــة

وإســـرائــيل مــنــتـــصف آب/أغــســطس
ـاضي.وبحسب البيان فإن آل نهيان ا
ـئـة مـن بـيـتـار "اشــتـرى قـرابـة  50 بــا
مــقــابل اسـتــثـمــار قـدره  300 مــلــيـون
شـــيــكل (نــحــو 92 مـــلــيــون دوالر) في
الـــنـــادي عـــلـى مـــدى عـــشـــرة أعــوام"
مـضـيـفـا أن محـمـد جنل الـشـيخ حـمد
بن خـليـفة سـيكـون عضـوا في مجلس
اإلدارة اجلــديـد و"سـيـمـثل (والـده) في
ـتـعلـقـة بالـنـادي".وقال جـمـيع األمور ا
هـوغـيغ في البـيان "نـحن نـقود الـنادي
مــعـا جـمـيــعـا الى حـقــبـة جـديـدة من
الـتعايش واإلجنازات واألخـوة لنادينا
ومــــــجـــــتــــــمــــــعــــــنـــــا والــــــريــــــاضـــــة
اإلسـرائـيلـيـة".ويعـتبـر مـشجـعـو بيـتار
الـقـدس تـاريـخـيـا مـعـادين لـلـمـسـلـم

الـقدس)  (أ ف ب) - أعـلن نادي بـيتار
الـقـدس الـذي يـلـعب فـي دوري الـدرجة
األولى اإلسـرائيلـي لكرة الـقدم اإلثن
ئة من أسهـمه انتقلت أن قـرابة  50 بـا
لـلـشـيخ اإلمـاراتـي حمـد بـن خـلـيـفة آل
نـهيـان أحد أفـراد األسرة احلـاكمة في
أبـو ظبي وذلك في تطوّر الفت السيما
أن هـــذا الـــنــادي مـــعـــروف بـــقــاعـــدته
ــعـاديــة لـلــعـرب.وقـال اجلــمـاهــيـريـة ا
الــنـادي في بــيـان إن الــشـيخ حــمـد بن
خـليفـة آل نهيـان وقع "اتفاقـية شراكة"
مـع مـــالك الــــنـــادي مـــوشـي هـــوغـــيغ
واصـفـا الـصـفـقة بـأنـهـا "يـوم تـاريخي
ومــثـيـر".ويـأتي هـذا الـتـطـور األول من
نــوعه عــلى الـصــعـيــد الــريـاضي بــعـد
تــــطــــبــــيع الــــعالقــــات بــــ االمـــارات
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اإلصـابـة. ولم يـتـسن الـوصـول
عــــــــــلـى الـــــــــفـــــــــور لـالحتـــــــــاد
الــنـــيــوزيـــلــنــدي  لـــلــجـــمـــبــاز

للتعليق.
وقالت "ستاف مـيديا" إن عددا
من األشـخـاص أصيب لـفـترات
طويـلة أو تـعرض الضـطرابات
تــتـــعــلق بــتـــنــاول الــطــعــام أو
االعتـمـاد عـلـى مـسـكـنات اآلالم
بـســبب سـوء الــتـعـامـل مـعـهم
بـيـنـمـا كــانت الـشـكـاوى تـرجع

اضي. إلى تسعينات القرن ا
وقـال تــوني كـومــبـيه الــرئـيس
الـتنـفـيذي الحتـاد اجلمـباز إن
االحتـاد بدأ "حتـقيـقات عـاجلة"

زاعم. في هذه ا
ونـقـلت الـصحـيـفة عن كـومـبيه
قـــوله "احتـــاد اجلــمــبـــاز لــيس
عـلى علم بـأي ادعاءات مـحددة
ولـــكــــنـــنـــا نـــأسف بـــشـــدة ألي
رياضـي تمت معـاملـته بطـريقة
جتعـله يـشعـر بـالـتنـمـر جتاهه

أو عدم األمان".
وتـابع "نـحن ال نــتـغـاضى بـأي
شــكل من األشــكــال عن اإليــذاء
اجلــــســـــدي أو الــــعــــاطــــفي أو
الـــــذهــــنـي أو الــــضــــغـط عــــلى
ـا الـريـاضـيــ فـيـمـا يـتـعـلق 
يــــتــــنـــــاولــــونه مـن طــــعــــام أو
أوزانـــهم أو الـــتــــدريب أثـــنـــاء

اإلصابة".

{ لندن- وكاالت - حـلل األسطورة اإلجنليزي مايكيل أوين مهاجم ليفربول وريال مدريد
ـبـاريـات ومـانـشـسـتـر يــونـايـتـد الـسـابق أداء أحـد جنـوم فـريق تــشـيـلـسي الـبـارزين في ا
األخـيرة بكلمـات الذعة.وقال أوين في تصريـحات نقلتـها صحيفـة مترو البريـطانية: "جيرو
ثـيرة إنه ال يهزم 5 العب ويـسجل في الزاوية الـعليا لـكنه العب فعال ال يفـعل األشياء ا
ـكنه أن يرفع الكرة وأن يسجل األهداف".وأضاف: "لكن للغاية ويـضيف الكثير للفريق 
اذا ـاذا سمح لـه آرسنـال بـالـرحـيل?  انـتـظـر دقيـقـة لـقـد ظل حوالي 10 سنـوات غـريـبًـا 
غـادرة منذ موسم أو نحو ذلك الكثير نادرا ما شارك مع تـشيلسي? لقد كان على وشك ا
دربـ لم يشـركوه بـاستمـرار".وتابع: "هـذا ال يعـني أنه العب سيء لكن عـندما من كبـار ا
هـاجم النـخبة الـذين يستـطيعون مـساعدة فـرقهم على حتـقيق لقب الدوري نتـحدث عن ا

هاجم في العالم". متاز فأنت بحاجة إلى واحد من أفضل ا اإلجنليزي ا
وواصل: "أنا معجب بـه لست ضده فقد حقق لقب كأس الـعالم ال تفهموني خطأ
أنـا أقيـمه كمهـاجم إنه العب جيـد جدا لـكن هل ستـشركه كل أسـبوع إذا كنت

حتاول الفـوز بالدوري? أعتقد أنك ستبحث عن شخص أفضل قليال". وأكمل:
"لقـد حاول المبـارد بيعه قبل 12 شهـرا بالطـبع لديك احلق في تغـيير رأيك
أنا فـقط ألعب دور احملـامي الـشيـطان كـلنـا ننـجـرف". وختم: "لـقد شـاهدته
في مـنـتصف األسـبـوع وأعتـقد أنـه كان رائـعا لـكن عـليك أن تـنـظر لـلوراء
وتفكر لم يـكن كذلك أبدا بالـنسبة آلرسـنال لم يكن أبدا ولم يـقد الفريق

لتحقيق لقب الدوري".

ـشجـع والـعـرب السيـما مـجمـوعة ا
ــتـطــرفـة "ال فــامــيـلــيـا" الــيـمــيــنـيــ ا
ـــعــروفـــة بـــأغــانـــيـــهــا ضـــد الـــنــبي ا
مــحــمـد.وبــيــتــار الـقــدس هــو الــفـريق
اإلسـرائـيلي الـوحـيد الـذي لم يضم في
صـفـوفه العـبـا عـربـيـا لـكنـه عمـل على
تـغـيـير صـورته في الـسنـوات األخـيرة
ونـال في 2017 جـائـزة بـسـبب جـهوده
ــكـافــحـة الــعـنــصـريــة.ومـنــذ تـطــبـيع
الـــــــعـالقـــــــات وقع كـل مـن اإلمــــــارات
والـبحـرين مجـموعـة من الصـفقات مع
إســــرائـــيـل إن كـــان في الــــســـيــــاحـــة
ـاليـة.وقـد ندّد الـطـيـران أو اخلدمـات ا
الـفلسطينيون باالتفاقات ألنها تخالف
سـيـاسـة جـامـعـة الـدول الـعـربـية الـتي
اكــدت ألعــوام طــويــلــة أنه يــنـبــغي أال

ملعب
مارادونا
اجلديد
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{ لــوزان (ســويــســرا) (أ ف ب) - نــالت رقــصـة
الـــبـــريك دانس االثـــنـــ الــضــــــــوء األخـــضــر من
ـــبـــيـــة الـــدولـــيــة لـالنــــــضــمـــام إلى الـــلـــجــنـــة األو
ــبــيـة ــدرجــة في دورة األلــعــاب األو الــريــاضــات ا

2024 في العاصمة الفرنسية باريس.
والـــبـــريك دانس هـي واحــدة
من أربع ألعاب  تضـمينها
ــــبــــيــــاد جلــــدول ألــــعــــاب أو
بــاريس 2024 بـــاالضـــــــــــافــة
إلى لوح الـتزحـلق والـتسـلق وركوب
األمواج التي  إضافتها بالفعل إلى برنامج
بيـاد طوكيو 2020 والتي  تأجـيلها إلى أو
صيف 2021 بـسبب األزمـة الـصـحـيـة التي

نتجت عن انتشار فيروس "كوفيد-19.
وظـهـرت رقـصـة الـبـريك دانس إلى جـانب
الـــهـــيب هـــوب في جـــنـــوب بـــرونـــكس في
اضي نـيـويـورك في سبـعـيـنـيـات الـقـرن ا
وبات معـترف بها عـلى أنها ريـاضة بشكل
بـيـاد الشـبـاب عام 2018 في رسمي فـي أو
بــويــنــوس آيــرس بــشــكل مــواجــهــة "وجــهـا
لوجه".وفـاز الروسي سـيرغي تـشيـرنيـشيف
الذي تنـافس حتت لقب "بامبـلبي" بأول مـيدالية
ذهبيـة للشـباب بيـنما فـازت اليابـانية رامـو كاواي بلقب

الشابات.
وقد خاب أمل بعض االحتادات الرياضية التي لها صلة
ـا ــبـيـة في مــحـاولـتــهـا لـزيــادة االحـداث الـريــاضـيـة  أو
خــصـهـا حــيث قـال رئـيـس الـلـجــنـة االولـيــمـبـيــة الـدولـيـة
اني توماس باخ إنه لن يتم ادراج اي من االحداث الـ األ

بياد باريس. قترحة في أو 41 ا
يـدالـيـات الـتي سـيـتم الـتـنافس واشـار بـاخ إلى أن عـدد ا
عـــلـــيــهـــا في ألــعـــاب بـــاريس انــخـــفض من 339 إلى 329
مـيــدالـيـة. وأضــــــــــــاف بــاخ أن عـدد الـريــاضـيـ الـذين
ســيـــشــاركــون فـي بــاريس حُــدّد بـ 10500ريــاضــــــــــي
ــشــاركــون فـي الــريـاضــات االربـع اجلــديــدة مـا بــيــنــهم ا
ـــــــــــــثل انــــــخـــــــــــــفـــــاضـــــا قــــــــــــدره 600 ريـــــاضي
ـسـاواة ب ـقـــــــــارنـة مع ألـعـاب طـوكيـو في حـ أن ا بـا
ـبية في اجلنـس سـتتـحقق ألول مـرة في تاريخ االلـعاب االو

باريس.

ديـنة اجلمعة تـصويت جمللس بـلدية ا
ــاضي بــعـد أقل مـن عـشــرة أيـام من ا
وفــاة الالعـب الـذي ارتــدى رقم  10مع
ــدة ســبــعــة مــواسم -1984 الــفـــريق 

1991.
{  هـل تـســمــيــة مـلــعب ســان بــاولــو بـاسم
ـدينة مـارادونا هي طـريقة لـنتـذكر معـشوق ا

إلى األبد?
- هــنــاك الـــعــديــد من الــطــرق لــتــذكــر
ديـيغو ولكن ذلك كان مـهما نعم. بهذه
الـطـريـقـة سـيـكـون دائـمـاً مـعـنا. نـحن
سـعــداء أن يـكـون لـديـنـا مـلـعب يـحـمل
هـذا االسم وسـوف يـكـون أكـثـر جـماال
عندما يعود اجلمهور. أعتقد أن جميع

{ رومــا (أ ف ب) - يـســتــقـبل مــلـعب
نــادي نــابــولي اإليــطـالي لــكــرة الــقـدم
الـــيـــوم اخلـــمـــيس أوّل مـــبـــاراة حتت
تــسـمــيـته اجلــديـدة "ديــيـغــو أرمـانـدو
لعب مـارادونا" وهو ما وصفه مذيع ا
دانـيـيـلي "ديـسـيـبـيل" بـيـلـيـنـي لـوكـالة
"فــــرانس بــــرس" بـ"هـــكــــذا ســـيــــبـــقى
(مـارادونـا) دائـمـا مـعـنـا".ويـسـتضـيف
نــابــولي عـلى مــلــعـبه اخلــمــيس ريـال
ســـوســيــيــداد اإلســبـــاني في اجلــولــة
الـــســادســة األخـــيــرة من مــنـــافــســات
اجملـمـوعة الـسادسـة لـدور اجملمـوعات
فـي الــدوري األوروبي (يـــوروبــا لــيغ)
ـــلــعب في بـــعــدمــا  تـــغــيـــيــر اسم ا
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ـشجع سـعداء بهذا االخـتيار فهذا ا
يــعـنـي شـيــئـاً مــهـمــاً بــالـنــسـبــة لـهم.
بـالـنــسـبـة لـنـا جـمـيـعـاً كـان (ديـيـغـو)
اســطـورة. آخــر مـرة جـاء إلـى هـنـا في
ـبـاراة في كأس شـبـاط/فبـراير 2014 
إيـــطـــالــيـــا كـــانت حلـــظـــات مــلـــيـــئــة
ـلـعب بـأكمـله الـغـناء بـالـعـاطـفة بـدأ ا
عـنـدما وصـل. فقط الـكـنيـسـة والكـهـنة
تـفاعـلوا قـليالً (أسـفا عـلى التـخلي عن

اسم القديس باولو).
{ هل ال يزال الـتأثـر قويـا جدا في نـابولي

بعد أسبوع من وفاة مارادونا?
- نـعم بـالـطـبع ال يـزال هنـاك الـكـثـير
ضي من الـناس الذين ال يستـطيعون ا

قــدمــا. بــعض الــنـاس يــســتــمـرون في
جـلب الزهـور والهـدايا الـتذكـارية أمام
ـلـعب وأعـتـقـد أن األمـور سـتـسـتـمـر ا
قـــلـــيـالً هـــكـــذا... اجلـــو غـــريب ألنك ال
ـبــاريـات أو تــسـتــطـيـع الـذهــاب إلى ا
االحـــتــــفـــال بالعـــبي نــــابـــولي الـــذين
وسم. يـقـومون بـأشيـاء عـظيـمة هـذا ا
هــنـاك الــكـثـيــر من األشـيــاء الـتي يـود
الــنـاس الــقـيــام بـهــا ولـكن هــذا لـيس
ــكـنـا بـعــد. نـأمل بـالـعــودة سـريـعـا.
ولـكن حـتى لـو لم يأت (اجلـمـهور) إلى
ــلـعب فــإن الـ+تـيـفــوزي+ حـاضـرون ا
دائـما ويـكتبـون على مـواقع التواصل
االجـتـماعي يـتـصلـون بـنا ويـرسـلون
لــنـا عـاطــفـتـهم. ســيـكـون عــامـا رائـعـا
لـتحقيق شيء على الصعيد الرياضي
نـــأمل أن ديــيـــغــو من األعـــلى هــنــاك
ـكـن أن يـسـاعـدنـا. أن نـكـون ابـطـاالً?
ســيـكــون األمـر جــمـيالً خــصـوصـاً أن
الـــفــريق يــلـــعب حــالـــيــاً بــالـــقــمــيص
ستوحى من دييغو". +األرجنتيني+ ا
ــرء أنــنــا سـنــســمع دائــمـاً في { يــتــخـيل ا
لـعب أغنية "اليف إيـذ اليف" التي أصبحت ا
رمــزا مــنــذ فــاصل الـــتــنــطــيط الــذي قــام به
ـبـاراة ضـد بــايـرن مـيـونـيخ مـارادونــا قـبل ا

عام 1989 .
- "بـالـطـبع! سـنـحـرص عـلى أال نـنسى
أبـداً أن نـضع أغاني لـديـيغـو. سيـكون
هـناك هذه األغنـية وغيرهـا مثل "مانو
دي ديـوس" عنوان جميل جدا ومؤثر.

لـــيـــلـــة اخلـــمـــيس
حـــــــــــــتـى مـن دون
اجلــــــــمــــــــهـــــــور
ســيــكــون هــنـاك
الـــــكــــثــــيــــر من
العواطف بقدر
مـــا أنـــا قــلق
لـــرؤيـــة هــذا
ــــــــلــــــــعب ا
يــــــغــــــيــــــر
اسـمـه بـعد
كـل هــــــــذه
السنوات.
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تـكون هـناك عالقات مع إسـرائيل حتى
الـــــــــــــوصـــــــــــــول الــى الـــــــــــــسـالم مـع
.ونقال عن بيان بيتار الـفلسطينيـ
قال آل نهيان إنه "سعيد" لتملكه
جـزئيا فريـقا في أحد أقدس
ــــــــدن فـي الـــــــعــــــــالم ا
شاركة" في و"سـعيد با
"الـــتـــغـــيـــيــرات" الـــتي
جتـــــري فـي الـــــنــــادي
ــكـنــنـا أن مــضــيـفــا "
نـــرى أمــــام أعـــيـــنـــنـــا
الـثـمـار الـهـائـلـة لـلسالم
واألخـوة ب األ ونحن
نـــشـق طــريـــقـــا جـــديـــدا في

".وختم الـتـقـريب بـ شعـبي الـدولـتـ
البيان بشعار النادي: "يال بيتار!".

انـيا نـتـخب أ ـديـر الفـني  { باريس- وكـاالت - يعـتـزم يواخـيم لوف ا
ـانشـافت. جتدر اإلشارة لـكرة الـقدم اإلدالء  بتـصريـحات عن موقف ا
ؤتمر الـصحفي إلى أن هـذه ستكـون أول تصريـحات علـنية لـلوف منـذ ا
ـانـيـا أمام ة الـتـاريـخـيـة الـتي منـيت بـهـا أ الـذي شـارك فـيه عـقب الـهـز
إسبـانيـا بسـتـة أهداف نـظيـفة في دوري األ األوروبـية قـبل نحـو ثالثة
اني لكـرة القدم الـيوم األحد الـدعوة إلى عقد أسابيع.ووجه االحتـاد األ
مـؤتمـر صـحـفي رقـمي. وفي أعـقـاب ذلك سـتـتابع الـقـيـادة الـريـاضـية في
ـونـديـال 2022.وكـان أولـيـفـر ـؤهـلـة  ـانـيـا قـرعــة الـتـصـفـيـات األوروبـيــة ا
اني أول أمس اجلـمـعة ـنتـخب قـد طرح أمـام االحتـاد األ بيـرهـوف مديـر ا
اني كـان قـد أعلن اكـيـنات.يُـذْكَـر أن االحتـاد األ حتـلـيال ريـاضيـا عن أحـوال ا

ـاضي أن لـوف سـيـبقى فـي منـصـبه حـتى نـهـائـيـات كأس منـتـصف األسـبـوع ا
قبلة (يورو 2020).  األ األوروبية ا
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ظهـرت نـتـيجـة فـحص كـوفـيد-
 19لــبـطـل اجلـمــبـاز الــيــابـاني
كـوهي أوتـشيـمـورا الفـائز بـ3
ــبــيــة مـــيــدالــيــات ذهــبـــيــة أو
إيـــجــابــيـــة قــبل  10أيـــام عــلى
ـــــشــــــاركـــــة في لــــــقـــــاء دولي ا

سيشكل أكـبر اختبار
لـــقــدرة طـــوكــيــو
عـــــــــــــــــــــــــــــلــى
اســـتـــضـــافــة
ـــــبــــيــــاد األو
قبل. العام ا
وســـــيـــــكــــون
الـــلـــقـــاء أول
مــــســـــابــــقــــة
دولـــــــيـــــــة في
مـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر
يــــســـتــــضـــيف
ــــــــبــــــــيــــــــاد أو
طــوكــيــو 2020
مــــنـــــذ تــــأجـــــيل
األلعاب الصيفية

مايكل اوين
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احـكــام قــبـضــة حــكـومــة اإلقــلـيم
ـنــافع عــلــيـهــا لــكن الــفــســاد وا
ـاديــة لـبـعض الــقـيـادات حتـول ا
دون ذلـك حـــــــيث يـــــــتـم ادخــــــال
ــركـبــات احملـمـولــة بـالــبـضـائع ا

خارج الكمارك.
امـــــا ســــوء اإلدارة فـي اإلقــــلـــــيم
للموارد والثروات فهذا أيضاً أثر
بـشـكل مـبـاشـر في تـردي الـوضع
االقــــتـــــصــــادي فـي اإلقــــلـــــيم اذ
صالح الذاتية لألحزاب تسيطر ا
والـــشـــخــصـــيــات عـــلى حـــســاب
ـصــلـحـة الـعــامـة وهـذا واضح ا
في قــطــاع الـنــفط والــغــاز حـيث
تــســـيــطــر الـــشــركــات الـــتــابــعــة
لألحزاب على هذا القطاع وتعمل
هذه الـشـركـات بـشـكل احـتـكاري
في الــــــوقـت الــــــذي تــــــدار هـــــذه
الــشــركــات من قــبل شــخــصــيـات
إداريـــة جــيـــدة تــركـت بــصـــمــات
واضـــــــحــــــة عـــــــلى اخلـــــــارطــــــة
ـــســـاهم االقـــتـــصــــاديـــة اال ان ا
األكبر في الـشركات هـما احلزبان
احلـاكمـان. ويـشوب عـمل القـطاع
الــنـفـطـي في اإلقـلــيم الـكــثـيـر من
الـغـمـوض وال تـوجد شـفـافـية في
ــهــربــة ــصــدرة وا الــكــمـــيــات ا
سـتشري باإلضـافة الى الفـساد ا
شـتـقات من اسـتـيراد في قـطـاع ا
واحـــــتــــكـــــار واحملــــصـــــور بــــ
مجمـوعة قليـلة من رجال االعمال
حتت حمـايـة شـخـصيـات حـزبـية

نافذة.
إن نـفط اإلقــلـيـم أصـبح مــرهـونـا
بـيد شـركات كبـرى مثل روسـنفت
الــروســيــة الــتي تــمــتــلك حــصــة
األســـد فـي أنـــبـــوب اإلقــــلـــيم. او
الـشركـة الـتـركـيـة الـتي  تـوقيع
دة عـقـد نـقل نـفط اإلقـلـيم مـعـهـا 
خمـسـ عـاماً إلـى بنـدر جـيـهان.
بــاإلضـــافــة الـى الــقـــروض الــتي
اسـتـلمـتـهـا حـكـومـات اإلقلـيم من
ــيـة مـثل فــيـتـول الــشـركــات الـعـا
ـالي وروســنــفت لــسـد الــعــجــز ا
والـتي بـاتت تـثــقل كـاهل اإلقـلـيم

وتضعف إيراداته الشهرية.
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إن انــــدالع وتــــصـــــاعــــد حــــركــــة
الـــتـــظـــاهــرات واالحـــتـــجـــاجــات
الصاخبة في السليمانية تختلف
ـشـاركة اذا ـرة من حيث ا هـذه ا
انـنـا نـرى انهـا لـيست مـحـصورة
ــدفــوع بــالــشــبــاب الــثــائــر او ا
ــا شـاركت فــيــهـا جــمـوع من وا
ــوظـفـ والـهـيـئــات الـتـعـلـمـيـة ا
تـتـراوح اعـمـارهم بـ اخلـمـس
والــســتــ سـنــة وهــؤالء لــديـهم
عـوائل وابـنـاء بـعمـر الـشـباب هم
كــذلك مــشـروع جــاهـز لــلـتــظـاهـر
والـسـخط الشـعـبي وأمـام صمت
األحــزاب احلــاكــمــة وافــتــقــارهـا
ــبــادرة في وقف تــدهــور لــروح ا
االوضــــــاع نـــــــرى بــــــأن دائــــــرة
الــتـــظــاهـــر ســتــتـــوسع في قــادم
الـــوقت لــتــشـــمل أربــيل ودهــوك
ا يؤكد اتـساع موجة السخط و
اآلن يـكـمن في مـا تـشـهـده بـغـداد
والـــعـــراق عــمـــومــا مـن انــهـــيــار
اقـتـصـادي ومــالي غـيـر مـسـبـوق

بــلغ حــد عـجــز احلــكـومــة عن دفع
ـــتــقـــاعــدين ـــوظــفــ وا رواتب ا
والـلـجـوء الى االقـتـراض الـداخلي

واخلارجي.
على الـزعامات السـياسيـة الكردية
ة مع أن تدرك أن التحالفات القد
األحـزاب الـتقـليـديـة لم تعـد جتدي

نفعاً .
يـجب عـلى الـزعـامـات الـسـيـاسـية
الـكــرديـة وفي مـقـدمــتـهـا األحـزاب
الـــثـالث احلـــاكـــمـــة ( الـــبـــارتي -
الـيــكـتي - كــوران ) ان تـدرك اآلن
وقـبل فوات اآلوان أن الـتـحالـفات
ة مع األحـزاب التـقلـيدية لم الـقد
تـعــد جتــدي نــفـعــا وان حــكــومـة
بـــغــــداد لن تـــســــمع او تــــكـــتـــرث
لــلـقــيــادات الـســيـاســيــة الـكــرديـة
تخذ حول قانون كثيرا والقـرار ا
موازنة 2021 هو الـصرامـة جتاه
اإلقـليم ولن يـكـون بإمـكان الـنواب
الــكـــرد الـــدفــاع او تـــغـــيــر بـــنــود
وازنة وتـغيير مـا فرضته القوى ا
الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة. ولــهــذا
الـــســبـب يــجـب عــلـى الــقـــيــادات
الــكـرديــة اجـمــعـهـا احلــضـور الى
قبل والـبقاء في بغـداد األسبـوع ا
بـغداد ألسـابيع حلـ إقرار قـانون
ـــوازنـــة. أن الـــبـــقـــاء في أربـــيل ا
والـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة او الـــزيـــارات
صـلحة األقليم اخلاطفـة لم تعد 
يجب بدء حوار جدي مع القيادات
السياسية العراقية وحتديد مسار
ــــالــــيـــة الــــعـــراق وسـط االزمــــة ا

اخلطيرة التي تعصف بالبالد.
على الـزعامات السـياسيـة الكردية
ة مع أن تدرك أن التحالفات القد
األحـزاب الـتقـليـديـة لم تعـد جتدي

نفعاً 
وقـبل ذلك عـلى الـقـيـادات الـكـردية
الشروع بإصالح حـكومي حقيقي
ودعـم تـنــفــيـذ مــا جــاء في قــانـون
اإلصالح رقم 2 لــســنـة 2020 وان
ـنع تـبــدأ الــعـمــلــيـة اإلصالحــيــة 
ال العام ألن الفساد والـهدر في ا
ـــواطن الــكــردســـتــاني يــجب ان ا
يــكــون مــوضع اهـتــمــام اجلــمـيع
ـصــلــحــة الـعــلــيــا لـلــمــجــتـمع وا
ــصــالح تــقــتــضي الــتــخــلي عن ا
الذاتـيـة واحلزبـيـة والفـئـوية. لـقد
ـال أثـرت األحـزاب عـلـى حـسـاب ا
الـعـام وحـان الـوقت لـلـتـخـلي عن

هذا الثراء لصالح الشعب.
عـلـى الـقـيــادات الـكــرديـة أن تـدرك
جــيـداً أن اجملـتــمع الـدولي لم ولن
يـقدم الدعم من دون الـبدء بـعمـلية
إصالح شاملة في اإلقليم والعالم
ــا يــجـري في عــلى درايــة تـامــة 
اإلقــلـيم وان كــان قــد تـغــاضى في
ــاضي فــانـه لن يــغض الــطــرف ا
مــســتـقــبال. بــصــراحــة لــقـد ســئم
اجملـتـمع الـدولي من بـكـاء اإلقـلـيم
ــظــلـومــيــة الـكــرديـة عــلى اطالل ا
قـراطية وهم خاصـة في عهـد الد
يرون عـمليـات الفسـاد جتري على
ـا قــدم وسـاق ولـم يــعــد يـلــتــفـت 
تــقــوله الــقـيــادات الــكــرديـة اذا لم
تـبــدأ هــذه الـقــيــادات بـتــصــحـيح
مــســارهــا والــعــمل بــجــديــة عــلى

خدمة مواطنيها أوال.

متأخرين ولم يـؤثر حضورهم على
اكـمـال الـنــصـاب من عـدمه وكـذلك
احلـال عنـد اخـتيـار الوزراء بل أن
احلـكـومتـ قـضـمت اسـتـحـقـاقات

الكرد من الوزارات والهيئات. 
وقــــد يـــتــــســـاءل  احــــدهم عن دور
رئــــيس اجلــــمــــهـــوريــــة والـــوزراء
والـــنـــواب فـي مـــجـــلس الـــنـــواب
فــيـــجب الـــتــنـــويه بـــان اخلالفــات
الكردية الـكردية في اآلونة األخيرة
أدت الـى انـــــحـــــســـــار دور هــــؤالء
بــالـرغم من مــحـاوالتــهم احلـثــيـثـة
لـتـدارك األمـور ومــعـاجلـتـهـا ولـكن
اكثـر األحيان بـعد فوات األوان الن
الـــقــرار احلـــزبي يــتم اتـــخــاذه في
أربــيل والـسـلــيـمـانـيــة وفي مـعـظم

االوقات من دون التشاور معهم. 
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مـدرسـة الـفـسـاد واحـدة وجـذورها
تدة الى كل مؤسسات البالد من

أقصاها إلى أقصاها. 
ـستـشـري في الـعراق إن الـفـسـاد ا
ــتـد وبـشــكل مـؤثـر الى عـمــومـا 
اإلقــلــيم ذلـك أن مــدرســة الــفــسـاد
ــتــدة الى كل واحــدة وجــذورهــا 
مـؤسـسات الـبالد من أقـصـاها الى
اقـصاهـا بـرغم الفـارق الكـبيـر ب
ركـز حـيث الـفسـاد فـي اإلقلـيـم وا
ـركـز مـسـتـشرٍ في ان الفـسـاد في ا
جـمـيـع كـيـان الــدولـة ومــفـاصــلـهـا
بـدعـم مـبـاشــر أو غـيـر مــبـاشـر من
األحــزاب والـقـيــادات الـسـيــاسـيـة
فـيمـا يستـشري الـفسـاد في اإلقليم
عـلى مـسـتوى احلـكـومـة واألحزاب
احلــاكــمــة فــحــسب أي أن مــعــظم
الـدوائر احلكـوميـة سواء اخلـدمية
أو اإلنــتـاجــيـة ومـوظــفـيــهـا تـؤدي
مهـامها بـنزاهة وتـمارس أعمـالها

هنية عالية.
الـفـساد الـرئـيسي في اإلقـلـيم تمت
شـرعـنـته مـن خالل انـشـاء شـركات
تــــابــــعــــة لألحــــزاب والــــقــــيـــادات
السـيـاسـيـة احلاكـمـة وتـعـمل هذه
ـــــوجـب قـــــرارات الــــــشـــــركــــــات 
وتـســهـيالت حـكـومــيـة او تـشـارك
احلكـومـة مـشـاريعـهـا عـلى سـبيل
ــــثــــال ولـــــيس احلـــــصــــر دأبت ا
ــــنــــافـــذ شــــركــــات خــــاصــــة فـي ا
احلـكـوميـة عـلى اخـذ رسوم من كل
مركبة حمل تدخل الى العراق وقد
كـتب الـنائب عن كـتـلة الـتـغيـر علي
حمه صالح في تقرير قدمه لرئيس
حــكــومــة االقــلـــيم بــانه هــنــاك 13
شركة خاصة تابعة لألحزاب تعمل
ــنــافـــذ احلــدوديــة وتــمــارس في ا
مهام متعددة مـثال مطابقة شهادة
ــنـشــأ وكل مـطــابـقـة تــكـلف 700 ا
دوالر ويـــقـــول حـــمه صـــالح بـــان
"إيـرادات هـذه الـشـركات تـصل الى
60 مـلـيـون دوالر شـهـريـاً في حـ
بإمكان حكومة اإلقليم القيام بعمل
هــذه الــشـــركــات". ويــضـــيف عــلى
ـثـال " تـدخل 100 حـاوية سـبـيل ا
من الـــبــيـض من يــومـــيــا دون دفع
الـرسوم ومـجمـوع إيراداتهـا تصل

الى 36 مليون دوالر شهريا".
نافذ يعـتقد مـراقبون ان إيـرادات ا
احلــدوديـــة في اإلقـــلــيم تـــفــوق الـ

200 مـلـيـون دوالر شــهـريـا لـو 
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تتـكـرّر الـعـنـاوين في نـشرات األخـبـار  بـ حـ وآخـر عن الـبرامج
النوويّة في صور  مختـلفة وأحداث متفاعـلة.  وعندما يبدأ  احلديث
عن البـرامج النـوويّة  يـعلـو عنـصر الـيورانـيوم الى الـواجهـة فيـأخذ
ساحـة  ألنّه الوقود األساسي في مـعدّات هذه البرامج تّسع من ا ا
نـاقلـة والتـوجّـهات. فـالتـطبـيقـات مخـتلـفة وواسـعة ـاط ا خـتلف أ
حيث تـندرج في مـاهو سـلمـي وفي ماهـو يدرج حتت عـناوين سالح
تـدمـير مـثـلـمـا حـدث في مـديـنـتي هـيـروشـيـمـا ونـاگازاكـي في الـعام

يّة الثانية.  1945 حيث كان سبب ايقاف احلرب العا
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اليـورانـيـوم عنـصـر  كيـمـيـاوي صلب في الـظـروف اإلعـتيـاديّـة ولونه
رمـــادي-فـــضّـي. حتـــتـــوي ذرّتـه عـــلى  92 پـــروتـــون  فـي الـــنـــواة
لـلــتـفــاعالت الـفــيـزيـاويّــة ونـفس الــعـدد من األلــكـتــرونـات خــارجـهـا
للتفاعالت الكيمياويّة. ستة من هذه األلكترونات  هي تكافؤيّةتشترك
وتـظـهـر صـفـات الـعـنـصـر وتـفــاعالته  وهي صـورة عـلـمـيّـة يـدركـهـا

اخملتصّون.
تـشـيـر صـفـات الـيـورانـيـوم أنّه أثـقل بـكـثـيـر من الـرصـاص (أكـثف)
وأخف بـقــلـيـل من الـذهب وهــذه مـزايــا تـظــهـر في اجلــدول الـدوري

للعناصر الكيمياويّة. 
اكــتـشف عــنــصــر الــيـورانــيــوم مــارتن كالپــروث في الــعـام 1789
وإسمه مشـتق من اسم الكـوكب  يورانـوس الذي سبـقه باإلكـتشاف
بثمان سـنوات.  وطيـلة عقود من الـسن لم يـكن مصدر قـلق للناس
حــتى مــشـاهــدة ظــواهــر الـنــشــاط اإلشــعـاعـي وإكـتــمــال مــعـادالت

اإلنشطار النووي. 
يـعـتـبـر الـيـورانـيـوم ضـعـيـف  إشـعـاعـيّـا ألنّ نـظـائـره غـيـر مـسـتـقـرّة
ونــصف عـمــره طــويل جــدّاً.  يــقـاس عــمــر الــيـورانــيــوم وغــيـره من
ـا يسـمّى بنـصف العمـر  والذي يـعني مثالً اذا ـشعّة  العنـاصر ا
ـاء واستـخمت نصـفهـا  اذن بقي نصـفها او إخذت قنـينـة لتر من ا
ـتبـقـي بقـي نـصف عـمر نـصف عـمـرهـا. واذا اسـتخـدمـت نصـف ا
تـبـقي وهـكـذا لألنـصـاف التـي تلي كـلّ متـبـقّي وتـسـتـمر الـعـمـلـيّة. ا
وجـود في الطبـيعة ب  159 ألف يتراوح نصف عـمر اليـورانيوم ا
سنـة الى   4ونـصف مـليـار  سـنـة. واخملـتـصّـون  يـعـرفـون أن أبرز
نظـيرين له هـمـا مايـسمّى ( (238وهذا الـرقم جاء مـن اضافـةالرقم
 92 أعاله الى  146 وهو عدد النـيوترونـات في نواته في ح أن
ـهم الـنـظـيـر  235 يـحـتـوي  143 نـيـوتــرونـاً  وهـذا الــنـظـيــر هـو ا
واخلـطـيـر ألنّه يـدخل في تـصـنــيع الـسالح الـنـووي وتـعـتـبـر مـرحـلـة
ـراحل في الـتــعــامل مع الــنـيــوتـرونــات واخملــتـصّــ بــهـا من أهـم ا

البرامج النوويّة للدول العاملة بهذه التكنولوجيا.
النظير األكـثر  توفّراً في الطـبيعة هو  38 2ويوجد بنسـبة تزيد عن
ـيـاه في حـ يـوجـد الـنـظـير ـائـة في الـتـربـة والـصـخـور وا  99 بـا
ائـة ويقال عنه أنّه اآلخر  235 في الطبيـعة بنسبـة أقل من واحد با

ائة. مخصّب بنسبة 0. 7 با
ويهدف البرنامج النووي في أي دولة الى زيادة هذه النسبة إعتماداً
على اغـراض االسـتخـدام لـلنـظـير  235 من حيث الـنـسبـة والـكمـيّة
كن أن . ففـي حالـة الـتـسـلّح مـثالً  طـلـوبـة بـالـكيـلـوغـرامـات مـثالً ا
تكون احلاجة الى أكثر  من  10 كيلوغرامات مخـصّب بنسبة تزيد
ائـة حيث تسـمّى هذه الـكميّـة بالكـتلـة احلرجة الـتي يبدأ عن  90 با
تـسلسـل أو اإلنشـطار  بنـيوتـرون يأتي مـن مصدره فيـها الـتفـاعل ا

الى ذرّات اليورانيوم.
وبالتعرّف على درجـة التخصيب والكـمّيات يتم التعـرّف على طبيعة
وتوجّهات البرامج النووية للدول. فإذا  بدا أنّ هذه الدرجة تزيد عن
ـائــة فــســيـســتــنــتج  أنّ هــنـاك أهــدافــاًغــيــر الـتي 3. 5 الى  4 بــا
حتتاجها تلك الدولة لتشغيل مفاعل ألغراض بحثيّة أو إنتاج طاقة.
تـوفرة لـغايـة العام   2018 من قبل الهـيئة وجب اإلحـصائيّـات ا
ـيّة فـإنّ هـنـاك أكـثر من  53 ألف طن من اليـورانـيوم النـوويّـة الـعـا
ـرتبة األولى في الـقائمة سـتخرج في عـشرين دولة حتتلّ ا نتج وا ا
كازخـستـان وتلـيهـا كنـدا  ثم أسـترالـيا فـنامـيبـيا والـنيـجر  وروسـيا
ـانــيـا ثم فـرنـسـا فـمالوي وأوزبـكـسـتـان وأخـيــراً في ذيل الـقـائـمـة أ

رتبة 13.  وحتتل إيران ا
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لقد وُقّعت معـاهدة حظر  انـتشار األسلـحة النوويّة في 1968/7/1
ودخلت حيّز  التطبيق  دوليّاً بتاريخ 1970/3/5.

عـاهدة فإنّ الدولـة التي استطـاعت بناء سالح نووي وحسب هذه ا
وإختبرته قبل    1967/1/1 هي دولة  سالح نووي وهي الواليات

تحدة األمريكيّة  ا
. إربع دول أخرى ثالث تـحدة والـص ملـكة ا وروسيا وفـرنسـا وا
مـنـهـا أعـلــنت عن إخـتـبـارهـا لــسـلح نـووي هي الـهــنـد والـپـاكـسـتـان
وكوريـا الـشـمـاليّـة في حـ أنّ إسـرائـيل بـقيت غـامـضـة لم تـفصح

علناً.
عاهدة ندرج مايأتي: وفيما يخص هذه ا

عدد الدول األعضاء:  190
ـشــاركـة:    الـهـنـد والــپـاكـسـتـان  وكـوريــا الـشـمـالـيّـة الـدول غـيـر ا

وإسرائيل وجنوب السودان التي تأسّست في العام 2011.
اللغات:    اإلجنليزيّة والفرنسيّة والروسيّة واإلسپانيّة والصينيّة.

عاهـدة: كل خمس سنواتـفي إجتماع راجعة بـنود ا الفترة الـدوريّة 
شاركة عام للدول ا

ـوقّــعــة كـدول غــيــر مـســلّــحـة نــوويّـاً من بــنـودهــا: اليــجـوز لــلــدول ا
ـقـابل تـعـمـل الـدول  الـتي تـمـتـلك احلـصـول عـلى سالح نــووي وبـا
أسلحة نوويّة ومصنّفة كذلك على اإلستخدام السلمي لها ومواصلة
الـتـخـلّص من تـرســانـتـهـا الـنـوويّـة الـتـي ربّـمـا تـصل بـاجملـمـوع الى

 22,000رأس نووي.
عاهدة للدولة مغادرتها في ادة  10من ا عاهدة: تسمح ا مغادرة ا
صالح  الـعليا عاهدة يـعرّض ا حالةحدوث شيء غـير  طبيـعي في ا
. أمّا الدول لتلك الدولة لـلخطر علـى أن تقدّم طلبـها قبل تسعـ يوماً
النـوويّة األعـضاء في حـلف شمـال األطلـسي (ناتـو) فال حتتـاج هذه

الفترة حتت ظروف اندالع حرب.
كن مـراجعة صحـيفة الزمان علومات الـتكنولـوجيّة  وللمزيـد من ا
بــعـدديــهــا الــصــادرين  في  11أيــلــول(ســپــتــمــبـر)  2016و  11

نيسان(أبريل)    2020وأعداد أخرى.
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ألنّنـا نكـتب عن تكـنولـوجيـا دقيـقة ومـتقـدّمة تـشمل كلّ فـروع العـلوم
والتـخـصّـصـات يـستـو جب الـقـول أنّه في الـبـحث الـعـلمـي األصيل
يّاً. ألوفة عا عايير ا يعاد  بناء الواقعيَة حتى تسري عليهـا فاعليّة ا
وهنـا يتـحـقق عامل الـتـأثيـر في خدمـة اجملـتمع ومـؤسـساته في آلـية

. تعاون  وتنسيق مع األكفّاء من التدريسي اجلامعي

(الي- فاي) الزمان  (5)

بــ الـطــرفـ وتــراجع مـســتـوى
الـعالقـات وفـقـدان الـكـرد لـدورهم
ؤثر في صنع السياسات العامة ا
ـساهمـة برسم لـلعـراق عمـوماً وا
برامج وخطط التصـدي للتحديات

ومعاجلة االزمات.
مـن هـنـا نالحظ أن الــدور الـكـردي
فـي إدارة شــــؤون الــــبالد أصــــبح
ثــانـــويــا خـــاصــة عـــلى صــعـــيــد
ــــســـاهــــمــــة في صــــنع الــــقـــرار ا
السياسي الـعراقي الن الكردي لم
يـعد العـبـا اسـاسـيا كـمـا كـان عـند
ـشـهـد الـسـياسي بـدايات تـشـكل ا
والدسـتوري احلاكم لـلعراق خالل
الــســـنــوات األولى الـــتي أعـــقــبت
حـرب اإلطـاحـة بـالـنظـام الـسـابق.
طـبخ السـياسي بـالعاصـمة بات ا
يـؤدي مـهامه بـعـيدا عن الـشـركاء
وعنـدمـا يـتم االنـتهـاء من صـيـاغة
سـينـاريـوهات الـتنـاول والتـصدي
ـــــعــــاجلــــة يــــتـم إطالع هــــؤالء وا
الــشــركــاء كــإســقــاط فــرض لــيس
أكـثــر بل أحـيـانـا اليــتم الـتـشـاور
مــعــهم أصال. ولم يــعــد كــثــيـر من
سـاسة بغـداد يكـترثـون لوجود او
عــــدم وجـــود الــــكــــرد. ان لـــعــــبـــة
صـالح والـدفـاع عـنهـا مـشـروعة ا
في عـــالم الــســيــاســة ولــكل العب
احلـق بـالــســعي لــضـمــان حــقـوق
ــثــله ومـــصــالح مــكــونـه أو من 
ـكن ان نـضع الـلـوم على لـذلك ال 
غيرنا جراء ما وصلنا اليه قبل ان
نلوم انفسنا لـتغافلنا عن قصد أو
ــا كـــان يــجــري في بــدون قــصـــد 
بغداد ولنـقل بوضوح وبجرأة أن
أغــــلـب ســــاســــة الــــكــــرد كــــانــــوا
اليحـبذون اخملـاطرة بالـتواجد في
بغداد بسبب االضـطرابات األمنية
مــقــارنـة مـع مـاتــوفــره مـدنــهم من

استقرار أمني ورفاهية ورخاء.
الـعـزوف عن بـغــداد سـاهم بـشـكل
فـــعـــال في إضـــعـــاف دور الـــكــرد
لـيتـحـول دورهـم من صـنـاع مـلوك

الى شركاء ثانوي 
إن الــــعــــزوف عن بــــغـــداد ســــاهم
بـــشـــكل فـــعـــال في إضـــعــاف دور
الـكرد لـيـتحـول دورهم من صـناع
مـــلـــوك الى شـــركـــاء ثـــانـــويــ ال
ــتـلــكـون أي تـأثــيـر عــلى الـقـرار
السيـاسي وهذا ماجتـلى واضحا
عند تشكيل حكومة حيدر العبادي
ومـن بــــعــــدهــــا حــــكــــومــــة عـــادل
ـهـدي حـيـث كـان احلـضـور عـبــدا
ان ثانويا الكردي حتى داخل البر
بـامـتـياز وبـدأت جـلـسـة الـتـشـكيل
من دونــهم حــتـى أنــهم دخــلــوهـا

وعودة مستويات الفقر الى حدود
خطيـرة والتي دفعـت بحشود من
ـغـامــرة بـالـهـجـرة الـشــبـاب الى ا
وطـــلـب الـــلـــجـــوء لـــدول اجلـــوار

واوروبا.
تعاقـبة تعاملت حكومات بـغداد ا
مع مــــواطــــني اإلقــــلــــيم كــــأنــــهم

مواطنون في بلد آخر .
تعاقبة بدءاً من حكومات بغـداد ا
ـالكي والـعـبـادي مرورا حـكـومـة ا
ـهدي وانـتـهـاء بالـكـاظمي بعـبـد ا
تــتـــحــمل هـي األخــرى جـــانــبــا ال
ـسـؤولـيـة يـسـتـهـان بـه من تـلك ا
حــيـــنــمــا تــعــامــلـت مع مــواطــني
اإلقـلـيم كـأنـهم مـواطـنـون في بـلـد
آخر من دون االلتفات إلى ما آلت
إلـــيه أمــورهم وتــدهــور حــالــتــهم
لـتـشـكل الـيوم بـرمـيال من الـبارود
قـــابالً لالنـــفــجــار فـي أي حلــظــة
واطن الـكردي وتـزايدت مـعانـاة ا
ـد واجلـزر في الـعالقـات بــسـبب ا

ركز واالقليم. ب ا
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ـــســـؤول الـــكـــردي انه اعــــتـــقـــد ا
مــحـصن فـي اإلقـلــيم وان مــشـاكل
ـــركـــز ال تـــعــــنـــيه واقـــتـــصـــرت ا
مــــــشـــــاركــــــاتـه في حـل االزمـــــات
ـاليـة واالجتـماعـية الـسـياسـية وا
ركز ألدنى مـستوى. حيث لم في ا
تــشـــارك الــقــيــادات الـــكــرديــة في
ـناقـشـة ومعـاجلة أي ـسـاهمـة  ا
أزمــة مـن األزمــات الــتـي عــصــفت
ـــركـــز ومـــدن وسط وجـــنـــوب بـــا
العـراق بل انحصـرت مشاركـاتها
أي الـــقـــيـــادات الـــكـــرديـــة وعــادة
مــاتــكـون مـن اخلط الــثـانـي عـلى
مــجــرد احلــضـور الــبــروتــوكـولي
الجتـماعات الـقادة والزعـماء التي
ــواجــهـة تــعــقـد بــ حــ وآخـر 
األزمـــات الـــطـــارئـــة ومن دون أن
يـكـون لـها مـوقف مـعـلن سواء مع

أو بالضد.
كـافـة قـيـادات األحـزاب الـكـردية ال
تــتـواجـد في بـغـداد عـلى اإلطالق
وزيــاراتـهـم لـلــعـاصــمـة التــتـعـدى

كونها خاطفة ومتباعدة 
كــمـــا أن كــافــة قـــيــادات األحــزاب
الكرديـة ال تتواجـد في بغداد على
اإلطـالق وزيــاراتـهـم لــلــعــاصــمـة
التتـعدى كونهـا خاطفة ومـتباعدة
ـــــواضـــــيع الـــــتي فـي الـــــوقت وا
تهمـهم تصب بصـالح اإلقليم دون
ــا يــحــصل فـي عــمـوم االكــتــراث 
الـعراق بـشـكل عـام. هـذا الـتـبـاعد
ب الـقيادات السـياسية الـعراقية
والـكــرديـة أدى الى تــوسع الـهـوة
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اربيل

في تــــصـــريـح صـــادم قــــال أحـــد
ـشــاركـ في الــتـظــاهـرات الـتي ا
شهدتها مدينـة السليمانية يوم 3
 كـانـون األول اجلـاري احـتـجـاجـاً
عــــلـى عــــدم تــــســـــديــــد الــــرواتب
الــــشــــهـــــريــــة وتــــردي االوضــــاع
عـيشيـة " لم يدخل جيـبي دينار ا
واحـد مـنــذ عـشـرين يــومـاً وجـئت
الى الـــتــظـــاهــرات مـــتـــمــنـــيــا أن
يــصــيــبــنـي الــرصــاص وامـوت ".
كـــانت كـــلـــمــات الـــرجل وهـــو في
مــنــتـصـف الـعــمــر تــعــكس حــالـة
اليأس واإلحباط التي باتت تخيم
عــلـى وجــوه ونـــفـــوس مـــواطــني
إقــلـــيم كـــردســتـــان جــراء األزمــة
ـعـيـشـية ـالـيـة واالقتـصـاديـة وا ا
اخلانقة التي يشهدها اإلقليم منذ

نحو ست سنوات.
اتـــــســــــعت دائــــــرة اجلـــــدل بـــــ
ـتخـاصـم حـول أسبـاب االزمة ا
ــسـؤولـون في حــكـومـة ـالــيـة ا ا
اإلقــــلـــيـم واألحــــزاب احلــــاكــــمـــة
يــــضــــعــــون الـــلــــوم عــــلى عــــاتق
حـكـومـات بـغداد مـنـذ سـنة 2014
وازنة عن اإلقليم عندما  قـطع ا
عـلى خلـفيـة عدم تـسلـيمه واردات
صـدر من قبله واإليرادات النفط ا
نـافذ احلـدودية االحتـادية عـبـر ا
فـيـمـا حتمل بـغـداد حكـومـة أربيل
مـــــســـــؤولـــــيـــــة عـــــدم االلـــــتـــــزام
ــبــرمــة واإليــفـاء بــاالتــفــاقــيــات ا

بتعهداتها.
كال الـطـرفـ يتـحـمالن مسـؤولـية
ما آلت الـيه سـيـاستـهـمـا كونـهـما
عــلى طـرفـي نـقــيض وسط تــبـادل
االتــهـامــات بــ الــطــرفــ تــبـدو
احلــقــيــقــة غــيــر واضــحــة إال أن
ـؤكد أن كـال الـطـرف يـتـحـمالن ا
مسؤولـية ما آلت اليه سيـاستهما
كـونـهــمـا عـلى طــرفي نـقـيض في
ظل غــيــاب اجلــديــة بــالـبــحث عن
حــلـــول نــاجـــعــة وافـــتــقـــارهــمــا
لــلـحــرص عـلـى مـصــالح وشـؤون
مـئـات اآلالف من مـواطـني اإلقـلـيم
وعـوائـلـهم. لـكن الـواضح هـنـا أن
احلــزبـ الـرئــيـسـيــ احلـاكـمـ
ــــقــــراطي الــــكــــردســـتــــاني الــــد
واالحتــاد الـوطــني الــكـردســتـاني
يــــتـــــحــــمالن الـــــوزر األكــــبــــر من
ـعاناة الـتي تسبـبتها مسـؤولية ا
سياستهمـا لعموم موظفي اإلقليم
تقاعديـن والتي ألقت بظاللها وا
عــلى الــســوق وحـدت مـن حـركــته
كـــمــا أوقـــفـت مـــشــاريـع الـــبـــنــاء
واإلعـمـار وتـراجع مـعـدالت الـنـمو
والتطـور وانتشار ظاهـرة البطالة
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ـرونــة في احلــكــمــة واحلــنــكــة وا
ـبـدأ أن أعـلى درجـاتــهـا واألخـذ 
إمتالك السلـطة مهم لكن األهم هو
ـــنــأى عن عــدم إســـتـــعــمـــالــهـــا 
ـنطق ومراعاة التـبصر وإعـتماد ا
ظـروف جـمـيع أطـراف أزمـة تـنـشأ
وكـانت إجتـماعات جـوبا لـتصـفية
نـقـاط اخلالف فـإسـتـبـدال الـسالح
بــاحلـوار فــاإلنـصــهـار في الــدولـة
ــطـاف. وبـعـد ذلك إلـغـاء خـاتـمـة ا
األحكـام الصـادرة في حق كثـيرين
فـإعـطــاء كل طـيف ســبق أن تـمـرد
وخـاض مـواجـهـة مع الـدولـة حـقه
وإحــتــرام مــكــانــته. ثم يــتــبـ أن
صـيـغـة مـسـاءلـة الـنـفس عـلى أمل
إعــادة الــنــظــر هي عالج لألزمــات

مهما إشتدت حدتها.
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ـتـابع مـثل حـالـنا وهذا مـا يـأمل ا
ـصـريـة- اإلثيـوبـيـة أخْذ لـألزمة ا
الـرئيس األثـيوبي بـهذه الـصيـغة
ــا مــعــنــاه ال يــسـتــمــر عــلى أي 
إعـتبـار "سد الـنهـضة" مـسألة ذات
أولـوية لـدولة أثـيوبـيا مـا دام نهر
ئة النيل ينبع بنسبة ثمان في ا
من أرضـهـا وهـذا يــعـطـيـهـا احلق
في أن تـستـفـيـد بالـنـسـبة نـفـسـها
مــــنه ويُــــتــــرك الــــبــــاقـي لــــكل من
الـســودان ومـصــر وأن جتـعل من
"سـد الـنـهـضـة" مـصـدر ثـراء مـالي

السودانيـة اجملاورة بات ال بد من
وقــفـة مــســاءلـة لــلــنـفس وذلك ألن
اإلخــضـــاع حــتى إذا إكــتــمل وهــو
ـنـطـقة عـلى نـحـو مـا قـاله رئـيس ا
ايـكل "ال يدرك أبيي ـنشقـة جبـر ا
أحـــمـــد من نـــحن. إنـــنـــا شـــعب له
مـبادئه ومـستـعد لـلمـوت دفاعاً عن
حقنا في إدارة منطـقتنا" لن يكتمل
بـعـمـلـيـة عـسـكـريـة أو أكـثـر. وهذه
األمـثـولـة السـودانـية حـاضـرة لكي
يــتــأمل فــيــهــا أبـيـي أحــمـد حــامل
جائزة نوبل للسالم حيث أن أزمة
اجلنوب لم تُحسم عـسكرياً وبقيت
في حالة إشتعال ثلث قرن وتعاقب
عــلى مـعـاجلــتـهـا عـســكـريـاً أربـعـة
عهود كان أحدها عـهداً مدنياً فيما
الـــثالثــة كــانت عــهــود اجلــنــراالت
ـيري عمر إبراهـيم عبود جـعفر 
البـشير. ثم إنـتهى احلسم إعـترافاً
بــإنــفــصــال اجلــنـوب عـن الــكــيـان
ـــتــرامـي األطــراف وقـــيــام "دولــة ا
جنـوب السودان"  وحـتى احلركات
اخلـارجة عـن سلـطة الـدولـة لم ترم
الــسالح وإســتــمـرت تــشــكل حــالـة
إسـتـنزاف مـالي وعسـكـري للـدولة
إال بــعـــدمــا قـــام الــعـــهــد اجلـــديــد
ــدني بـــجــنــاحـــيْه الــعــســـكــري وا
وإعـتمـد أسـلوبـاً في معـاجلة حـالة
الـتــمـرد واإلنــفـصــال الــعـالــقـة من
خـالل مـســاءلــة الــنــفس وإعــتــمـاد

وكهربائي وزراعي وتنتقل أثيوبيا
نـــتــيــجــة ذلـك إلى دولــة ذات شــأن
كبير في محـيطها األفريقي. أما أن
يــــتــــأذى الــــســــودان ويــــتــــســــبب
إنــخـفـاض مــنـسـوب حــصـة مـصـر
ـــصب بـــكـــارثــة الـــتي هي دولـــة ا
دى الـبعـيد بـيـئيـة وزراعيـة عـلى ا
فــهـنـا شـأنــهـمـا وتـلـك نـظـرة غـيـر
حكـيمة لألمـور خصوصـاً أن مصر
اآلن باتت مئة مـليون وفي الطريق
زيد. وهذا يـعني أن ما جرى إلى ا
االتـفـاق في شـأنـه قـبل نـصف قـرن
عـنـدمـا كـانت مـصـر خُـمس مـا هي

كن األخذ به. عليه اآلن ال 
في زمن الرئيس حسني مبارك بدأ
ـكن أن يـتـسـبب به احلـديث عـمـا 

إنـشاء "سـد الـنهـضة" الـذي كان 
الـتـحضـير إلنـشـائه. وكانت هـنالك
مالحــــظــــات لـم تــــصل إلى درجــــة
الـتـحـذيــرات مـا دام بـنـاء الـسـد لم
يبدأ بعد. وفـي زمن الرئيس محمد
مـرسي تـزايـدت اخلـشـيـة من الـسد
الــذي قــطع األثــيــوبــيــون مــرحــلـة
متـقـدمـة في إنشـائه فـأطـلق عـبارة
ــا قـد يــحــدث وهـي "أنـا تــنـبــيـه 
كــرئــيس جــمـــهــوريــة أؤكــد أن كل
اخلـيارات مـطـروحة عـلى الطـاولة.
إن مــصـر هـي هـبــة الـنــيل والــنـيل
هـــبـــة مــصـــر". وردت اخلـــارجـــيــة
األثيـوبـيـة عـلى كالمه هـذا بـالـقول
"إن أثــيــوبــيــا ال تــرعــبــهــا احلـرب
الـنـفــسـيــة وهي لن تـعــلق لـثــانـيـة

واحدة بناء السد".
ثم يـبـدأ عهـد الـرئـيس عـبـدالـفـتاح
ـســألـة في الــسـيــسي الـذي يــرى ا
غـــايـــة اخلــــطـــورة ويـــعــــلن يـــوم
اخلــمــيس  24أكــتـــوبــر/ تــشــرين
األول  2019أمـام رئـيس احلـكـومة
األثـــيـــوبــــيـــة أبـــيـي أحـــمـــد خالل
لــقــائـــهــمــا فـي مــديــنـــة ســوتــشي
الـــروســيـــة عـــلـى هــامـش الـــقـــمــة
األفريـقية الـروسية "إن إقـامة السد
األثــيـوبـي يـجـب أن يـتـم في إطـار
ــنـبع مــتـوازن بــ مـصــالح دول ا
ــصب ويـجب أالَّ يـكـون مـصـدراً وا
ألي مــشــاكل أو تـنــاحــر" ثم يــخـتم
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الـرئـيس الـسـيـسي كالمه بـعـبـارة
"إن مـصر بـقدْر تـفهـمهـا للـمصالح
التـنـمويـة لـدولة أثـيـوبيـا إالَّ أنـها
في الوقت نفسه تتـمسك بحقوقها

التاريخية في مياه النيل...".
بـقي احلـذر عـلـى حـاله بـ مـصـر
الـســيـسي وأثـيـوبــيـا أبـيي أحـمـد
رغم الود الـذي ساد الـلقـاء إضافة
إلى ســــعـي من جــــانب الــــرئــــيس
بوتـ لتـضـييق مـساحـة الـتبـاعد
بــ رئــيــســيْـن يــتــطــلع الــرئــيس
بـوتـ إلى كـسْب نـقلـة نـوعـية من
الـعالقــة مـعـهـمـا وبــحـيث يـصـبح
لـــروســــيـــا حــــضـــور فـي الـــقـــارة
األفريقـية كذلك احلضـور الذي لها
فـي ســـوريـــا فـــضـالً عن مـــوطىء
ـســتـجـد في الـسـودان من الـقـدم ا
خالل قـاعـدة بـحـريـة علـى شواطئ
بور سـودان قابلة لـلتطـوير بحيث
تـــصـــبح مـــثل تـــلك الـــقــاعـــدة في
طـــرطـــوس. وهـــذا االهــتـــمـــام من
جـانب الـرئـيـس بوتـ حـدث عـلى
خلفـية إهتمـام شخصي من جانب
الـــرئــيس دونــالــد تــرمب بــاألزمــة
الـفـاتـرة بـأطـرافـهـا الـثالثـة مـصـر
والسودان وأثيوبيا منذ إستقباله
تميز في البيت األبيض للرئيس ا
الــسـيــسي يـوم  3 نــيـسـان 2017
وهــو اجــتـمــاع أسس في جــزئــيـة
مــنه لإلهــتــمــام الالفت من جــانب
ــتـــعــلــقــة ?ســد تــرمب بـــاألزمــة ا
النهضة" بـدليل أنه إستضاف يوم
األربعاء  6نوفمبـر/تشرين الثاني
في البيت األبيض وزراء 2019

خـارجـية دول أزمـة "سـد النـهـضة"
مـصـر والـسـودان وأثـيـوبـيـا وهي
بــادرة إســتــثـنــائــيــة كــأن يــلـتــقي
تـحدة في مـقره رئـيس الواليـات ا
الرئاسي مـسؤول في مـستويات

وزارية.
‰u Q  ÀËbŠ

ومـا كـان مـأمـوالً حـدوثه بـعـد هذه
اإلشـارة من جـانب الـرئـيس ترمب
هـــــو أن تــــطــــوي الـــــدول الــــثالث
الــصــفـــحــة األكــثـــر تــعـــقــيــداً من
اخلالف والـبدء بـصـفـحـة مـحـاطة

بــإهــتــمــام رئــيس الــدولــة األكــثـر
تأثـيراً في الـعالم. لـكن الذي حدث
أن مــــصــــر كـــــانت مــــتـــــجــــاوبــــة
والسـودان متـفهـمـاً فيـما أثـيوبـيا
عـلى مـوقـفـهـا وفي تـصـور رئيس
ـرونـة سـتـأخذ من حكـومـتـها أن ا
بــريق الــزعــامــة ذات الــتــأثــيــر له
أفـريــقـيـاً بـعـد أن يــبـدأ ملء الـسـد
ومن دون أن يستوقفه أن مثل هذا
ـوقف يـتـناقض مع الـتـصلب في ا
جوهر جـائزة "نوبل" لـلسالم التي
مُــنـــحت له فــضـالً عن أنه مــا دام
كــان رجل دولــة يـحــبـذ الــتـســويـة
الــســلـمــيــة الــعـادلــة مع اريــتــريـا
فلماذا ال يكون على النسيج نفسه
في مـــوضــــوع "ســـد الـــنــــهـــضـــة"
ومــســتـوعــبــاً دوافع مــا جـرى في
إقلـيم "تيغـراي" النهج نـفسه الذي
أثـمـر دوراً محـسـوبـاً له في إجناز
إتــفــاق رمـوز الــقـوى الــسـودانــيـة
ـدنيـة والعـسكـرية التـي حتالفت ا
إلسـقـاط نـظــام الـبـشـيـر وتـنـازعت
عـنـد التـشاور في صـياغـة هيـكلـية
النظام اجلـديد. خالصة القول إنه
ال عالج ألزمــة "سـد الــنـهــضـة" من
دون مــسـاءلــة الـرئــيس االثــيـوبي
ــاذا لـم يــتـم تــوظـــيف لـــلـــنــفـس: 
الـفـرصـة الـذهبـيـة الـتي جاءت من
الـرئـيس األمـيـركي وتـسـبَّب عـنـاد
صــاحب الـــســد بــتــعـــلــيق بــعض
ــســاعــدات ألثـيــوبــيــا? فــهــو قـد ا
يبـتـهج عـنـدما يـتـبـلغ الـشروع في
بـــــــدء ملء الـــــــســـــــد وعــــــلـى وقْع
ــصـري-الــسـوداني. اإلعـتــراض ا
بتـهجة ما لكن هل ساءل الـنفس ا
ــكن حــدوثـه. وهل كــثــيــر الـــذي 
ــنــطـــقــة الــعــيش عــلـى شــعــوب ا
بـــــالـــــتــــــراضي وفـي مـــــنـــــأى عن
ــكن بـقــلـيل من مــواجـهــات كـان 
الـتـبـصـر واحلـكـمـة وعـدم تـغـلـيب
ذات احلــاكم عــلى مــصــيــر الــبالد
والــشــعب إنــقـاذ مــا من الــواجب
إنـقـاذه في حـال حتـوَّل اإلعـتراض
واجـهة... التي ال إلى إستـحقاق ا
ــكـن أن تــصــبغ مــيــاه قــدَّر الــله 

النيل بالدم.

اآلن بـات ال بـد مـن وقـفـة مـسـاءلة
للنفس من جانب رئيس احلكومة
األثيوبية أبيي أحمد وذلك بعدما
ــســـافــة من قــطع ثـالثــة أربـــاع ا
ــواجـــهــة الــتي خـــاضــهــا ضــد ا
اخلـــارجـــ عـــلـى ســـلـــطـــانه في
مـنطـقة "تيـغراي" الـذي هو مـنها
بــاسـطـاً شـرعــيـة لم تـكــتـمل عـلى
ـنـطــقـة الــتي تـتــطـلع "اجلــبـهـة ا
الـشـعـبـيـة لـتـحـريـر تـيغـراي" إلى
نطقـة قريبة الشبه صيغة لـهذه ا
من الــــذي إنـــتـــهى إلــــيه شـــمـــال
العـراق حُـكْـمـاً ذاتـيـاً لألكـراد كاد
يصل بفـعل اإلستفتـاء الذي غامر
بــإجــرائه مــســعــود بــارزاني إلى
إعـالن قيـام دولـة مـستـقـلـة جتمع
في أضلعـها أكراد سوريـا وتركيا
ــنــتـشــرون في وإيــران وأولــئك ا
ا عـدد من بالد الـعـالم إقـتبـاسـاً 
إنـتـهى إلـيه الـسـعي الـصـهيـوني
بـعد اإلسـتيالء بـالتواطـؤ الدولي
عـلى فلـسطـ من أجْل قيـام دولة
إســرائـــيل. ال ســامـح الــله هــؤالء

تواطئ على فِعلهم. ا
والــقـــول إنه بـــعــد الـــعـــمــلـــيــات
الـعـسـكــريـة الـتي شـنـهـا اجلـيش
األثـــيـــوبـي وصـــمـــود مــــقـــاتـــلي
"اجلــبــهـــة الــشــعــبــيــة" وتــســبُّب
واجهة بلـجوء بضعة ألوف من ا
ــنـــطــقــة إلـى الــبــلــدات ســـكــان ا
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فكر ركز الـثقافي البغـدادي - قاعة ومكتبـة ومتحف ا  االحـتفاء بسيـرة رئيس التحرير الـتنفيذي جلريـدة البينة اجلـديدة عبد الزهرة الـبياتي في ا
عزيـز الـسـيـد جـاسم ادار اجلـلسـة عـلي عـزيـز الـسـيد جـاسم بـعـد ان قـدم اضـاءة علـى اجلوانب الـصـحـفـيـة للـراحل عـزيـز الـسـيـد جاسم فـي عالم
فارقـات الطريفة الـتي توضع اما الصحـفي وهو يتعامل الـصحافة والصـعوبات التي كـانت تواجههم في ظل غيـاب حرية التعـبير والعراقـيل وحتى ا
طبوع الورقي في ظل غياب قوان سيـرته الصحفية والصعوبات الـتي تواجه ا سؤول في الـنظام السابق. ثم قدم البياتي سـيرة ذاتية مهنية  مع اخطر ا
نـاسب لالستمرار في االصـدار وقدم كتبه هديـة الى مكتبـة الراحل عزيز السـيد جاسم التي احـتوت على مقاالت حلـماية العـمل الصحفي وتوفـير الدعم ا
داخالت الدكـتور طه جزاع  –هادي الطائي – منشـورة في جريدة الـبينـة اجلديـدة وهي تتنـاول (الوجع العـراقي) وغصت الـقاعة بـاحلضور وشـارك في ا
ـقارنة ب العمل الصـحفي في القاهرة وبيـروت والعمل الصحفي محمد السيد جاسم  –احمد البياتي  –حمدي الـعطار وتناولت اهمـية دور الصحافة وا

في بغداد. وتسليط الضوء على جتربة البياتي من قبل الكاتب والشاعر احمد البياتي.

رسالة بغداد
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بغداد

ونهوى عزف الناي
الذي يهيج صدورنا
أطفالنا ينتظرون

طر أمام قوس قزح ...بعد ا
ليطلع من عيونهم ضوء الشمس

يا حرب
كُفّي رقصاً أمام مرآة

قلب أم شهيد.
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منـه بعـد ان غاب عن بـصري وانـا اهبط
من البـاص السـابق وما ان جـلست على
قعـد حتى حملته امـامي مرة اخرى هو ا
هـــو بــطـــولـه وعــرضـه وبــابـــتـــســامـــته
ـنــفـرة القـول مع الـصــفـراء وحـركــاته  ا
نــفـسي :الــله اكــبــر  والحــول والقـوة اال
بــالــله  الـعــلي الــعــظــيم يـاتــرى من اين
ـــزعج في هــذ الـــصــبــاح جـــاءني هــذا ا
اامشـرق لكنه غيـر السعـيد  بالـنسبة لي
مـرة اخـرى ظهـر بـاص جديـد فـتظـاهرت
بنية الصعود لذا سبقني بسرعة وصعد
ـا تباطأت في الـصعود انطلق الباص و
الـــبــاص بــأقـــصى ســرعــتـه واخــذ مــعه
الوجه الكريه الغريب.. فحمدت الله الف ارتــــديت بــــكــــامـل االنــــاقــــة مالبــــسي

اجلـــديــدة وتــعــطـــرت  بــأفــخــر انــواع
الــعــطـور وانــطـلــقت بــســرعـة بــعـد ان
ودعت زوجـــــتي وامـي الى مـــــحـــــطــــة
البـاص في الساعـة السابعـة والنصف
كـعـادتي كل صـبـاح اذ  كـنت افـعل هذا
كل  يــوم مــعــتـمــدا كل االعــتــمــاد عـلى
ـضـبـوط لـبـاص مـصـلـحـة الـوصـول ا 
نــقل الــركــاب كي يــقــلــني الى دائــرتى
الـــعــتــيــدة الــتـي التــبــعــد ســوى ثالث
كـيلـومتـرات من منـزلي وال اكتـمك سرا
ان قلت انني احيـانا كنت  اذهب سيرا
على االقدام بـدافع الرياضـة او وتقليل
الــوزن   وانـا فـي طـريــقـي الـيــوم الى
مـحطـة الـباص حملت عن بـعـد شخـصا
بــنــفس طـــولي انــيــقـــا جــدا ويــرتــدي
مالبس جديـدة مثل مالبـسي ونظارات
مـثل نــظـارتـي الـشــمـســيـة ذات االطـار
الـذهـبي  باخـتـصار كـان كـلمـا اقـتربت
س الــشـــبه الــكــلي مـــنه اكــثــر كـــنت ا
لشخـصه بشـخصي وقبل ان اصل الى
احملــــطـــة حملـــته يـــضـــحـك في وجـــهي
ــودة غـريــبـة وكـأنه ويـؤشــر نـحـوي 
يـعـرفـني من زمـن بـعـيـد ومـا ان وطأت
قدمي ارضية احملطة حتي اقبل نحوي
بـكل حـمـاس ومود ة ظـاهـرة لـيـأخذني
بـاالحـضـان دون ان ينـبس بـبـنت شـفة
يـقــبــلـني  عــلى وجـنــتي  ويــربت عـلى
كــتـفي بـعـنف  مـلـحـوظ مـقـرف دون ان
ـا اعــرف من هــو ومــاذا يــريــد مـنـي و
س مني صـدا من  خشـونة احـتضانه
وتـرحـيبه بي تـخـلى عـني قـليال ووقف
الى جـانــبي وفي تــلك الــلـحــظـة وصل
الــبـاص وهــمـمت بــصــعـوده فــوجـدته

يـزاحـمـني بل  يـنــافـسـني عـلى صـعـود
ــكــتظ بـالــركــاب دون تـقــديـر الــبـاص ا
رة ولم لـشـخـصي وكأنه ال يـعـرفـني بـا
يسـبق له ان امـطرني بـكل تلك الـقبالت
ــزعج قـبل ـقــرفـة وذلـك االحـتــضـان ا ا
قليل...على اية حال قررت جتاهل االمر
وصعدت وفي صعوبـة بلغة عثرت على
مـقــعـد لـلـجــلـوس تـلك الـصــعـوبـة حـقـا
انستنـي ما لقيته مـن الشخص الغريب
من تـــعــامل مـــزعج وعـــنــدمـــا جـــلــست
وجـدته ويـاخلـيـبـتي امـامـي مـرة اخرى
ـرة واخــذ مـرة اخـرى يـنـظـر الى هـذه ا
شـزرا ويـتـفـرس بـغـضب في وجـهي بل
تــعـدى ذلك لــيـغــزر ني بــنـظــرات حـادة
ا قاسية لم تشعرني باخلوف حسب ا
ارعـبتـني ايضـا.. لذا قـررت ان انزل من
الـبـاص في احملــطـة الـقــادمـة هـربـا من
حـشــريـة هـذا الـغـريب الـذي بـدا لي أنه
يــبــيت لي شــرا وانــا االنــسـان الــوديع
ـسـالم الـذي قضـى عمـره بـ الـدائرة ا
والــبــيت وبـــالــعــكس فــا ســرعت وسط
اكـتـظاظ الـباص بـصـعوبـة نـحو الـباب
النـــزل واتـــخــــلص من هــــذاالـــشـــخص
ــريـب  ومــا ان  وضـــعت قــدمـي عــلى ا
الـــرصـــبف حـــتى وجـــدتـه امــامـي مــرة
اخـرى وهـويــضـحك ضـحـكــة  عـريـضـة
وكـانه يـريـد ان يـفـهـمني بـانه الخالص
لى مـنه فـانه سـوف يـلـحق بي حـتى لو
ــريخ عــلى ايــة حــال تــوجــهـت نــحــو ا
اثـرت الـتــجـمل عـلى االصــطـدام مـعه و
اثنـاء تـفـكـيـري في ايجـاد طـريـقـة اكـثر
جنـاعــة  لـلـفــرار مـنه وصـل بـاص اخـر

فصعدت  فيه
 بسرعة البرق مبتهجا ظانا اني افلتت

ــا الف مـــرة ان ابــعـــده من طــريـــقي و
انتبهت الى الوقت فوجدت اني متأخر
من الدوام ال كثر من سـاعة بسبب هذه
ـطــاردة الـعـبـثــيـة فـلـم اجـد بـدا وانـا ا
ــعـروف بــااللــتــزام  الـوظــيــفي ودقـة ا
ــواعـيـد الــدخـول واخلـروج االلـتـزام 
ـــا كـــنت قـــد نـــســـيت الـى  دائـــرتي  و
هـاتـفي الـنـقـال في الـبـيت أسـرعت الى
ــديـر اقــرب هــاتف عــمــومي التــصـل 
دائرتي واقـول له  اني متوعك الـصحة
قدوري اجملئ اليوم واعتباره وليس 
ــــديــــر اجــــازة خـــــاصــــة لي فـــــوافق ا
عـرفته ـهـذب على طـلـبي  احلـضاري ا
الـتــامـة بــألـتـزامي اامــخـلص بــالـعـمل

ة واردت اخلروج ـكا وعندمـا انهبت ا
مـن كـابـيـنـة الـهــاتف   حملـته من خـلف
زجـاجـهـا وهـو يـؤشــر لي بـكـلـنـا يـديه
ويــبــتــسم وهــنــا شــعــرت بــاالنــزعــاج
الشديد وقررت االشـتباك معه  بااليدي
وعـــنــدمـــا احس بـــغـــضــبي الـــشـــديــد
وبـأنفـعـالي من تصـرفـاته وسوء نـيتي
نحوه ابتـعدعني وركب في اول سيارة
تكسي لـيمر بجـانبي ويخرج رأسه من
شبـاكهـا ويقـول لي ضاحـكا اول واخر

جملة نطقها 
فـر? فال مـنـاص لك مني  امـامي: اين ا
فـانا قـدرك  ثم انـطلـقت  الـسيـارة التي

اقلها  لتسابق الربح.
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...وذلك الــســبب هــو الــذي دفع شــبــاب
ــنــطـقــة من أن يــخــرجـوا وخــتــيــاريـة ا
قمـامة بيـوتهم ليـمشوا مـسافات طـويلة

لكي يرموها على جادة الطريق  ...
بـعـد فــتـرة لـيـست بـالــطـويـلـة وبـعـد أن
أطـلت (كـورونــا) ...بـكل خـبـثــهـا عـلـيـنـا
حتى فوجـئت بالصـبي (عدنان) صاحب
الــقـمـامــة وهـو يــطـرق بــابـنـا ...نــهـظت
مُــــســــرعـــــاً ألرحبَ به وألســـــألهُ : هــــااا
(عــدنــان) عــسى ان يــكــون االمــر خــيـرآ
...قال خيرآ عمي ...كنت أساعد الشباب
في الـتحـرير وأحـمل الـذين أرهقـهم غاز

األخوة وفضالت الشرفاء ....
كُـــنت (أتـــونس) عـــنـــد نـــحـــيب الـــوطن
...وأنـــحبُ حــ يـــصــرخـــون (يــاعــراق
ترجع شي اكيـد بحيلك  يـضحك نهارك

ياوطن وي ليلك ).
فـــأجـــابـــني: : من الـــذي ورطـك  قـــلـت لهُ

العراق ورطني عمي...
ويـسـتـمـر عـدنـان بـكالمه مـعي (سـمـعت
مـن عـــمي چـــاسـب) أن (نـــعـــومي)وهـــو
وقـد عرفت فـيـمـا بـعد انهُ أسـتـاذ مـثـلك 
كـان يـقــصـد (نـعـوم جــومـسـكي)  وهـو
...ويجب يـقول : ( عـليـك ان الحتزن ابـداً
تـسـلـطـ عـليك ان تـعـرف ان الـطـغـاة ا

...لم تنتخبهم ولم تأتي بهم أنت ...
بلغ اكبر من الطبيعي أكرمتُ (عدنان) 
:أســتــاذ الـف وبــطل مي  فــرفض قـــائالً
ــــــا اتــــــعــــــلم عــــــلـى أجـــــرة أحــــــسن 
ا مااحـصل عليها أگوم مااستحـقها...و

أبوك ???. 
ادهــشـــني كالم هـــذا الـــزاهــد الـــفــقـــيــر
....وقــــــررت أن اعــــــرف عـن (عــــــدنـــــان)

زيد.... ا
وبــــدون ان أخـــبـــر أحــــداً ...ذهـــبت الى
(كورة -مكان جتمع الـنفايات) وهو يقع
بظهر أحـد االقسام الداخـلية  والغريب
ان مــجــمـــوعــة من اصــحــاب الــعــجالت
الـصـغـيـرة (سـتـوتـات وتـكـاتك)يـلـتـقـون
هـنـاك عـصـراً  يـحـرس بـضـائعـهم رجل
(چاسب)وقد عرفتُ متوسط العمـر اسمهُ

انهُ حارساً ليليالً
والـبــقـيـة (حــسـوني وعـدنــان وحـمـزة )
ومـــعــهم احـــد طالب الـــقــسم الـــداخــلي
وأســــمه (عــــلـي) هــــو أمــــ صــــنـــدوق
مـؤســســتــهم وراعي صــالـونــهم األدبي
...بــــعــــد أن عَــــرفـــــهم (عــــدنـــــان) عــــليَّ

حـشـد التـكاتك والـسـتوتـات الـصغـيرة
... بأصوات منبهاتها  واالغاني التي
تـصدح مـنهـا تثـير فـضول واسـتغراب
ودهــشـة الــنــاس مـرة حتــديــآ واخـرى

اعتراضآ.
لـــــنـــــؤجل احلـــــديـث عن الـــــفـــــضــــول
والـفـضـولــيـ وأحـدثــكم عن دهـشـتي
وانـا اقرأ عـبارة مـكـتوبـة على مـؤخرة
أحد الـسـتـوتـات والـتي مـكـتـوب فـيـها
:(يـابـاني الـدار التعـلـوا بـقامـتـها ...إن

الديار ستبقى بعد بانيها) .
وح اقتربت ألسأل صـاحب الستوتة
عن سـبب كـتـابته هـذه الـعـبارة ... وإذ
بي أفاجـأ أن صاحبـها الصـغير ذو ال
(16) عــامــآ وأسـمه (عــدنــان) وهـو من
الذين يقدمون اخلدمة حليّنا  في رفع
الـنــفــايــات والــقــمــامــة من الــبــيـوت 
(عدنان) شـاباً أسمـراً نحيالً  اكل منه
التـعب والتـجوال في الشـوارع الكـثير
الــكــثـــيــر  أعـــرف عــدنــان مـــنــذ ثالث
سـنوات  وأقـصـد عام (2017) حيـنـما
غزت هـذه العـجالت الصـغيـرة شوارع

ومناطق بغداد واحملافظات ...
نــسـيت ان اقــولـكم ان احــد اصـدقـائي
ــوظــفــ الــذي يـعــمل فـي دائـرة من ا
االســــتـــيـــراد والــــتـــصـــديــــر يـــقـــول :
أسـتــوردنـا هـذهِ الــعـربـات الــصـغـيـرة
وهي مـســجـلــة في الـســجالت كــونـهـا

(ألعاب أطفال) وزينة مناسبات .
ياسالم ....

ليس مهم ...
ــر كل يـــومـــ في زقــاقـــنــا عــدنـــان 
الــطـــويل ...طـــارقـــاً ابــواب الـــبـــيــوت
لــيــحـــمل مــاتــيــســـر من الــقــمــامــة ...

والــغـريب أنه في صــيف تـمـوز الالهب
ينتظـر بصبره الـطفولي ... ان يفتح له
نازل احد الـباب ليحـمل (هدايـا) هذهِ ا
من براميل الـنفايـات  ورأيت انه قليالً
مايـطلب اجرة ...او مـكافأه الـتي أعتاد
سـكـان بـغـداد اعـطـائـهـا ... وهـو يـقـنع
بـــالــقـــلــيل دومـــاً وكــنت أالحـــظه حــ
ـكـافأه فـهـو يقـبـلهـا ويـضعـها ـسك ا
عـلى جـبـهـته ثم لـيدخـلـهـا بـعد ذلك في

جيبه ..
ـعـطى ل(عـدنـان) والـغــريب ان بـعض ا
... مـرة تعـطـيه احد الـعجـائز لـيس ماالً
خـبـزة او بـرتقـالـة او قـنيـنـة مـاءً ليس
بــخالً بل قـد يـكــون بـسـبب عـدم وجـود
الـفـكـة ( اخلـردة) ...وحـ يـتـأخـر احـد
ـكـافـأه ( مـاالً او الـبـيـوت في اعـطـاءه ا
هدية)يـنتقل بـنُبل الفقـير الى بيت اخر
 دافــعــآ عـن نــفــسـه وعن صــاحب ذاك

البيت صعوبة السؤال عن األجرة ...
عـدنـان ومنـذ ذلك الـوقت اصـبح ضيف
الـزقــاق ومـنـقـذه مـن الـقـمـامــة وفـقـيـرآ
وفـــارســاً ومــا أثــار اســـتــغــرابي حــ
عـرفتُ ....انه ارجـعَ مـحـفــظـة صــغـيـرة
فــيــهــا مــبـلغ (35) ألف ديــنــار بــعـد ان
رماهـا أحد االطـفال في برمـيل القـمامة
دون عِـلم أهــله ...وقـد أعــادهـا بــعـد ان
تــعـرفَ عــلى صــورة  أحــد شــبـاب ذلك

البيت وهي داخل احملفظة ....
وحــ أرادوا مـكـافــأته اجـاب  خـالـة 
أنــا ابـنـكم واهـلي عـلـمـوني ان االمـانـة

شرف  ومكافئتي عند الله .
وفي مــــطــــلع تــــشــــرين االول مـن عـــام
(2019)أدار عدنان ظهره لقمامة الزقاق
وأسـتـأذن فــقـره لـيـتــجه صـوب الـوطن

ـدة اسبـوع أبـادلهم واطـمـأنوا  صـرت 
احلديث واتعرف على  احوالهم ....

بـدأ (چـاسـب ) بـاحلـديث مـعي وقـال لي
بـتـرافـة الـقـنـوع اسـتـاذ أنا ... اعـمل في
ـــهـــنـــة لـــكي ال أحـــدث خـــلالً في هــذهِ ا
موازين دخل البيت (فالداخلية) ويقصدُ
بـها في الـفلـكـلور االجـتمـاعي البـغدادي
هي صـــاحـــبــــة الـــدخل ولـــكي زوجــــتهُ 
النــــصل الـى مــــرحــــلــــة الــــطالق (مــــثل
احلـكـومة واألقـلـيم ) قـالت لي : (الراتب

إلنا  والعرگ عليك ) ...
هـنـة ...الن احلـكـومة وقـد جلـأت لـهـذهِ ا
خــذلـتـنــا الوفـرت الــنـة مـنــافـذ لــلـعـمل 
والسدت محالت الشرب ...وأنشد قائالً:

   ألهي أن قلبي نبي تعلعل 
   فال أرختهُ الشرائع يومآ 

.. ياچاسب هيا... أرحل     والقالت لهُ
ــــتــــعـــة عـــرض شــــيـق من رجل أدمـن ا

...وأستسهل وحشة الطريق ...
وحـ اقتـرتب ألحـدث ذات يوم (حـمزة)
طــالب الــقـسـم الـداخــلي  قــال بـلــكــنـته

الفراتية ومفرداته القروية الفريدة ...
ر ... غـير األمر " أستـاذ أشجابك عـلى ا

منة 

أنـــا طــالـب عــلــوم مـن أهل الــديـــوانــيــة
والـدي مــتـوفـي ووالـدتي أمــرأة كـبــيـرة

وتقاعد الوالد اليكفي ...
ــــعــــالي( والــــشــــبــــاب من اصــــحــــاب ا
السـتوتـات والتـكاتك )قد تـعرفتُ عـليهم
بــالـصــدفــة... وهـوالء اصــحــاب الـفــاقـة
كـانـوا  أرق عـلــيـنـا من كــثـيـر من الـذين
يــطــلــون عــبــر شــاشــات الــتــلــفــاز وهم
وشيـوخ قبائـلنا و ذو الـبدالت واألربطة
االنـيــقـة من أهـل الـسـيــادة والـســمـاحـة

عالي ... وا
فـهم يـجــلـبـون لـنـا في الــقـسم الـداخـلي
الــثـواب احلــســيـني او ثــواب مــجـالس
الفاحتة ... وفي ايـام الضنك وجدت من
الوفاء أن أرد لـهم الدين  فهم قـد ملئوا
بــطـني وبــطـون اصــدقـائي بــالـثــوابـات
واكـرمـونــا بـالـذي يـحـصــلـون عـلـيه من
بـقــايــا نــفـايــات (عــلــوة جـمــيــلــة) حـ
يـحمـلون بـعض الـفواكه  واخلُـضر بـعد
نــقل زبـائــنـهم من (عــلـوة جــمـيــلـة) الى
الـسوق ... ويـأتـون لنـا بـالذي يـبقى من
هـنـاك ... وبـعض االحـيـان يـقـاسـمـونـنا
مايحصلون عـليه من هدايا من الناس (
ـاء الى رأس اجلــزر) وانـا من قـنــيـنــة ا

أحـاول خـدمـتــهم في عـزل الــقـمـامـة عن
بــعـــضـــهــا (بالســـتك فـــافــون حـــديــد
مالبس) لـــيــســـحــبـــوهــا بـــعــد ذلك الى

محالت العتاگة....
..." أستاذ  مصائب قومً عند قومً فوائدُ
انقـطع صوت حديـثنا بقـدوم طالب اخر
من طـلــبـة االقـســام الـداخـلــيـة  والـذين
اخــتــلــطت وجــوهــهم مع تــراب بــلــدهم
وتـشـابـكـت هـمـومـهم مـع هـمـوم عـدنـان

وحسوني  وچاسب وحتى حمزة ...
أقـتــرب وقـال مــبـادراً : أســتـاذ التــطـيب
خـواطــرنـا...نـحن نــعـيش بـالــعـافـيـة ...
ودمـوعـنــا كـثـيـراً مـاتـعــالج لـواعـجـنـا 
وتـطــفىء الــنـار الــتي يــومـيــاً تـشب في
صـــدورنـــا ... تـــنـــهــــد الـــطـــالب ( عـــلي
)وقـال:كنـا كلـما يـجرحـنا الـوطن ...نلفُ
نـلفُ اجـسـادنـا وجـراحـاتـهـا ...بـأثـواب

امهاتنا السوداء ...
هناك هتف چاسب :

هـــذا حــــرام مـــاعـــانـــيــــنـــاه من حـــروب
ونـزف مـشـاعـر ...أخاف ان وحـصـارات 
يـبقى هـوالء ويسـمُون عـراقيـون باألسم

فقط...
أســـــــتــــــــمـــــــرت (عـــــــذربـــــــة) چــــــــاسب

(دونكيشوت)..
يُنظر في صالون القمامة األدبي  فغنى

ناحباً وقال: 
        ردنا العافية وبرودة الگاع ....

       ماصَحت ييمة شحال القصور....
وأكمل ..."أنا يا أستاذ مُستقيل من هذهِ
احلياة ...لكنني كلما أرى هؤالء الفقراء
ــسك الــعـراق بـي  وأمـسكُ الـبــرره....
بـأذيــاله فــهم وجـههُ االتــقى ونــامـوسهُ

قدس" . ا
فــجــأة قـفــز صــاحب الــقـامــة الــصـغــيـر
(حــســوني) بـــعــد أن ألــقى بـــحــمــولــته
ومــــاجـــادت بهِ من فــــضالت  فـــصـــعـــد
(حـــســوني ) عـــلى تل الــقـــمــامــة وغــرد

بصوته الطفولي العذب :
           إذا خان األمير وكاتباهُ .....

        وقاضي األرض واهن في القضاءُ
         فويل ثم ويل ثم ويل .....

        لقاضي األرض من قاضي السماءُ
وأردف حــسـوني ..."بـجــاه هـذا الـعـراق
وهؤالء األئمة تطلع حوبتنا بإلي كذبوا

علينا "....
اثـار صـوت (حـسـوني ) غـضب صـاحب

القمامة وحارسـها (چاسب) فأنبرى  
شي مـسـتمـرآ  بـا وهـو يحـثُ اخلُطى 
بـدى كـأنهُ فـارس يـشـهـرُ سـيـفه مـودعًا
اصدقـاءه ( عمـال القـمامـة) يلـوح بيده
وواضعـاً األخرى عـلى قلـبه  مـنشداً :
أيـهـا الـشـبـاب اودعـكم فـي قـول فارس

من أجدادنا يقول :
 خليلي للبغضاء حال مب

 وللحب أثار ترى ومعارفُ ...
 فما تنكره العينان فالقلبُ منكر

...  وماتعرفُ العينان فالقلب عارفُ
أمــام هــذا األحــتــدام األنــســاني الــذي
ــعـالي (عــمـال أفـضى فــيه اصــحـاب ا
الــقــمــامــة)كــنتُ أءخــرُ دمــعـتـي وأقـدم
قـــدمي  وأضـجُ بـــصــمـــتي... فـــتـــيــان
وشــبـاب يــعـطــرون مــسـاءهم بــبـقــايـا
مـــافـــاضت بـهِ مـــوائـــد الـــعـــراقـــيــ 
اخـيـارهم ولـؤمائـهم ...يـأكـلـون احلزن
كخبز لهم ويـشربون الصبر من وجوه
ابـائـهم وأمـهـاتــهم ومـايـجـود بهِ عـرق

وجوه ألشرفاء من اهالي بغداد...
تـركــتـهم ... بــعـدمــا عـجـز لــسـاني عن
شكرهم ...فقد لقنوني هؤالء (أصحاب
عـالي) درساً في اخلـير وفي القـناعة ا

وفي األلتصاق بالعراق اجلريح ...
ألــغـوا من ذاكـرتي ابـطـال ( الـبـؤسـاء)
لـفــكـتــور هـيــگـو  و( االرض الــيـبـاب)
ــفــقــود ) أليــلـــيــوت  و ( الــفــردوس ا
لــهــمــلــتــون  وتـــذكــرت الــســيــاب في
تـرنـيـمـته...مـامـر عـام إال والـعـراق فيه
وت جوع... أي عالم ذاك الذي يحيل ا
الـى حــيـــاة  والــقـــمــامـــة الى خــصبً

أخضر مجلجالً ...
أيـتُـهـا قـنـاعـة تـلك الـتي جتـعل حارس
الـقـمـامة ( حـمـزة ) فيـلـسـوفآ ومـنُـظراً
ومن (عــدنـــان)  زعــيـم ُ بــراءة  ومن (
حــســوني) أمــ مــحـلــة  ومن (عــلي)
أمـيـر عـاصـمـة احلـزن  ومن (چـاسب)

فارسها األبلج ...
أي نُــبل هـذا الـذي اليــرتـدي واليـسـكن
وال يــأكل كــمـا يــجب  ويــدعــوهم رغم
ـــوت لــــيـــبـــقـــون ذلك ان يــــعـــانـــدوا ا
ويــؤسـســوا (يـوتــبـيــاه)وطـنــهم الـذي

يريدون ...
نعم لسان حالهم يقول:

وت واغتزلَ الزمانَ ..... حتدى ا
فتىً لوى من الزمن العنانى....

هذا زمن...
زمن االحتضار والتشريد

زمن ابتسامة وقهقهة وضحكة
كأس خمر العدو

وسقوط اجلناح الطويل ألولئك
الفرسان الذين كانوا

ينسفون الطلسم الشائك
فاجئ لتلك الفراشات وت ا وا

الالتي كانت تمتص رحيق الورود
احلرب

يا أكبر عدو لسعادة اإلنسان
يا أيتها االبتسامة الهاجرة ...
هاجرين احملزون على طريق ا

أيــتــهــا احلــرب خــســفتِ اســطــورة
جمالنا

وت نا الساحر نحو ا وجررتِ عا
ح كانت ورود السالم ....

تنتظر عقد القران...
قاصد تسجلت األسرار اخلفية وا

وت عند حافة ا
اذهبي يا حرب .. وداعًا

نحن مغرمون بالضوء الذهبي ..
الذي يلثم الورد

قصتان قصيرتان 

نزل البرد قارسا هذه الليلة . 
طلـَّتْ من الشبـابيك الصغيـرة على الفناء 
فلم جتد نونو أبدا . صـعدَتْ درجا رخاميا
ضـيـقــا إلى األعـلى  فـفــتـحت الــبـاب بـعـد

صرير أزعج اجليران
ـ نونو يا أمي لم تعد . 

ـ وما عساك أن تفعلي ? 
ـ نونو رحلت عنا بعيدا ... يا أمي  .

ـمـر  لــيس بـالـبـعـيـد وال بـالـقـريب  غـرق ا
ــعْــتم في ســكـون قــا  إال من خــطـوات ا

مترنحة عائدة كما يؤوب الغياب . 
ة  عـندما قرأت في بـعض القـصص القـد
حتب حيوانـا أليفـا  إلى حد اجلنون  من
الــواجب عــلــيـك أن تــأكــله ; ألن احملــبــوب

يدخل اجلسد  ويالعب أمعاءه .
فيتحد اجلسد باجلسد ... 

مـرت فــصـول وفـصـول عـلى غـيـاب نـونـو 
ـشـاكـسـة الـلـعـوب  ظـهورهـا في قـطـتـنـا ا
الـســاحـة والـفــنـاء أحــدث فـرحــة وحـبـورا

عـارمـ . كــنت عـلى بـيـنـة من أمـري  أن
نونو ال تطيق العيش من دون دلع  ومن
دون رقص عـلى مـوزار و شـوبـان . كانت
ذات الـرداء األحـمــر جتـلس إلى الـبـيـانـو
ســاعـات طــوال  تــسـتــحــضـر مــيــلـودي

بيتهوفن ... 
وتقلد سمفونيته التاسعة ... 

وما أن تـصل إلى منـعطفـاتهـا  الطروب ;
صاعدة نازلة ... حتى جتيء نونو غـُنْجا
ودالال  فــــتـــــحس ذات الــــرداء األحــــمــــر
بالـسعادة تغـمر قلـبا طاهـرا  بأناملَ من
ذهب تـزحف على مـا تـبقى ... من نـوتات
وشذرات سمفونيـة ... هكذا كانت تعيش

ِغْناج .   ومن حولها نونو ا
ددة عـلى سرير   في ليـلة قـامرة كـانت 
الـبـيت  فــلم تـشــعـر إال و نـونــو تـلـحس
راحـة يـدها الـيـمنى ... نـهـضت ملـسـوعة
جتري   وتـتعـاثر في تالبـيبَ طويـلة من
الــفـانــيال الـرقــطـاء  وتــصـيح:  ـ أمي ...

أمي ...  نــونــو تــقــرأ الــكف . لم تــدر مــا
أحـسـت به األم  وهي تـتـأمـل مـا تـقـول 
اسـألــيـهـا إذن عن مـصـيـر أبـيك الـزعـيم .
طـال الـغيـاب ... وطـال االنـتظـار . عـنـدما
يعـود ... أظن أنني سـأسمع أنه دُفـن منذ
ثالثـــ عــامـــا  ركب األوهـــام  انــتـــظــر
الـسـراب  فهـنـاك سقـوط وانـتـظار دائم .
خيـالي اللـجوج يسـافر بي كي أعـثر على
بـقايـا احلـكايـة ... فال نونـو تـستـطيع أن
تمأل حفر الزمن  وال تـقدر أن تشد عضد
ـوت ها هذا الـبنـيان . إذا كـان قدره أن 
هـــو قــد مـــات ... ســعـــلت شــديـــدا حــتى
ــــهـــتــــرئـــة .    انــــتـــفــــخت أوداجــــهـــا ا
ذكـرني نـونـو راقـصة بـيـتـهـوفن و موزار
بـعـرافة كـومـاي  تلك هي الـسـيبـيال عـند
نا بال خرائط  جبرا إبراهيم جبرا  فعا
يـذهـبـون وال يــعـودون . وعـنـدمــا يـشـتـد
وتى من حتت األجداث . وطيس تـتكلـم ا
وال يــخــافــون  أبــدا  عــنــدمــا ســيــعــود
اخلــوف و الــقـُـــداد  إلى أبــيـك الــزعــيم .
فـكرت ذات الـرداء األحـمر جـيـدا  وقررت
أن تفـعل ما فعـله سالفـادور دالي الرسام
اإلسباني الشهيـر وزوجته غاال بأرنبهما
ــدلل  عــنـدمــا أكاله ; فــالــتـحم الـفــاتن ا
جـسد األرنب بـجسـديـهمـا إلى األبد . فال
أســتـطــيع أن آكل عـرافــة كـومــاي ; ألنـهـا

وسيقى ... وإلى األبد .      تعشق ا
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غـادرنـا قـبل أيـام الـرفـيق بـهـاء
الـــدين نـــوري عن عـــمــر نـــاهــزَ
الــثــالـــثــة والــتــســـعــ عــامًــا
قـضـاهـا في مـعـمعـان الـنـضال;
كـتب السـياسي وحسـنًا فـعل ا
للحزب الـشيوعي العراقي ح
نـاسبة نعـاه ببيـان أصدره بـا
وكم كــان مـنــاسـبًـا االعــتـذار له
ــــا ـه  فـي حــــيـــــاته وتـــــكــــر
يـسـتـحـقّه ومـا قـدّمه من أعـمال
وتـــضـــحــيـــات خالل أكـــثــر من
ســبـعـة عـقـود من الـزمـان حتت
اسم "الــشـيــوعــيّـة" عــلـمًــا بـأنّ
إدارة احلــزب احلـــالـــيـــة غـــيــر
مسـؤولة بـصورة مـباشـرة عمّا
حلـــــــــــقـه مـن أذى وإســــــــــاءات
واتّـهــامـات تــتـحــمّـلــهـا إدارات
سـابقة لقُـصر نظـر وضعف ثقة
وعـدم قـبـول لـلـرأي اآلخـر دون
أن يــعــنـي ذلك أنّ بــهــاء الــدين
نـــوري ال يــتــحـــمّل قـــســطه من
ثـالب والعـيوب والـسيـاسات ا
مـارسات الـسلـبيّة اخلاطـئة وا
في حـــيـــاة احلـــزب ســـواء في
فــــتـــــرة إدارته أو فـي فــــتــــرات

الحقة.
وقــــد ســــبق لي أن نــــوّهت إلى
ذلك في أكثر من مـناسبة وكان
وسومة "مع ـادّة ا آخرها في ا
بهاء الدين نوري في صومعته"
ـنــشـورة عــلى ثالث حــلـقـات (ا
في صحـيـفة "الـزمان" الـعراقـية
3 بــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاريـخ  1و 2و
حزيران/يونيو 2020) إضافة
إلى حـوار مبـاشـر بيـني وبـينه
امـتـدّ لـسنـوات وكـان آخـر لـقاء
ــديــنــة بــيــنــنــا خـالل زيــارتي 
الــسـلــيـمــانـيّــة لـلــمـشــاركـة في
ـهرجـان الـذي أقيم احـتـفاءً بـ ا
مــــــــــظـــــــــــفّـــــــــــر الـــــــــــنــــــــــوّاب

(شــــبــــاط/فــــبــــرايــــر/2020 )
وحـسبـما أعـتقـد أنّه آخر حوار

له قبل رحيله.
وإذ أسـتـعـيـد مع الـقـرّاء بـشكل
ـعـنـي بـشـكل عـام وجـمـهـرة ا
خـاص بعض صـفاته ومـواقفه
فـالغرض إضـاءة جوانب مـهمّة
من حيـاته وتاريخ مهمّ لـلحركة
الـــشـــيــــوعـــيّـــة والــــيـــســـاريّـــة
ا فـيـها والـوطـنيّـة الـعراقـيّـة 
مــا يــتـمــتّع بـه من مــواصــفـات
"الـقـائـد" مـن كـاريـزمـيّـة وجُـرأة
وصالبـة واجـتـهـاد وقدرة عـلى
اتـخـاذ الـقــرار وحتـمّل تـبـعـاته
بـاخلـطـأ أو الـصـواب وهـو مـا
جـعله "مسـؤوالً" للحـزب وعمره
لـم يتجـاوز الثانـية والـعشرين
فـالــفـارق كـبـيــر بـ من يـحـمل
مؤهّالت قيـاديّة وب مَن يكون
ـــســؤولــيّـــة ضــمن في مـــوقع ا
نـــطـــاق مـــســلـــكي أو إداري أو

روتيني. 
مـن أهم مــــزايـــا بــــهـــاء الــــدين

نوري:
أولًا - شـجاعته غـير احملدودة
فــالــشـجــاعــة لــيــست بــتــحـدّي
الـــعـــدوّ أو مــواجـــهـــة اخلــصم
فـــحـــسـب بل في عــــدم قـــبـــول
ـشـيـئة اخلـنـوع أو االسـتـكانـة 
اإلدارات احلــــزبــــيــــة حتـت مـــا
يــســمّى بــالــطــاعــة الــعــمــيــاء
وبــالـــطــبـع فــهـــنــاك فـــرق بــ
الــقــنــاعــة الــواعــيــة والــنــاقـدة
ـــســـؤولـــة وبـــ الـــطـــاعــة وا
ـــســـتـــســـلـــمــة الـــراضـــخـــة وا

ـتـلـقّـيـة. وبـغضّ الـنـظـر عن وا
صــحّـة مــوقـفـه أو خـطــأه فـقـد
رفض كــتــابـــة رســالــة "الــنــقــد
الـــذاتي" بـل "اجلـــلـــد الـــذاتي"
حــ عــوقـب في الــعــام 1962
وظلّ مــصــرًّا عـلى مــوقــفه هـذا
لــقــنــاعــته من جــهــة واعــتـزازًا
بـــكــرامـــته مـن جــهـــة ثـــانـــيــة
خــصـوصًــا وإن تــلك الــرسـائل
ـــذكـــورة ال ســـيّـــمـــا رســـالــة ا
ـــكن الـــراحـل زكي خـــيــري ال 
لــلــمــرء إلّــا أن يــشــعــر إزاءهــا
بــاحلـــزن والـــفـــداحــة لـــكـــثــرة
تقريعه لنفسه لدرجة "االفتراء"
عـلـيـها وهـو مـا كـانت تـفرضه
التقاليد احلزبيّة البيروقراطيّة
األوامـرية الـسائـدة; وبتـقديري
ـــســألـــة ســـتــكـــون خــارج أنّ ا
الـنـطـاق الفـكـري أو الـسـياسي
أو الــتـنـظــيـمي بــقـدر تـعــلّـقـهـا
بـالكـرامة اإلنسـانيـة فكيف إذا
كانت "اغتصاباً" للقناعة خارج

إرادة احلرّية?
وثانـيًا  –استـقالليّته في رأيه
فـقــد كــان بــاسـتــمــرار صـاحب
رأي أخـــطـــأ أم أصـــاب وكــان
يــعـــبّــر عـن رأيه ويــدافـع عــنه
حـيث كــان ضــدّ عـقــد اجلـبــهـة
الوطنية والقومية التقدّمية مع
حـــــــزب الــــــبـــــــعث الـــــــعــــــربي
االشـــتـــراكي في الـــعــام 1973
وظلَّ عـلى موقـفه هذا في ح
كـــان آخــرون ال يـــســتـــعـــذبــهم
حديث إلّا عن "اجلـبهة" (إظهار
مــحــاســنـهــا وكــبت كـل صـوت
معترض عـليها أو على أدائها)
ن فـيهم بـعض من حتوّل من
بـالغة في الـتأييد الـضدّ إلى ا

ثم االنقالب عليها الحقًا.
كما كـان مقـتنعًـا بعـدم الدخول

في صـراع مع االحتـاد الـوطني
الـكردسـتـاني خالل فـتـرة ساد
فــيـهـا الــتـوتّــر والـذي تـوّج في
الــهــجـــوم الــغــادر الـــذي شــنّه
(أوك) ضــــدّ أنـــــصــــار احلــــزب
الـشيـوعي وراح ضـحيّـته أكـثر
من  60رفــيــقًـا ولــذلك وقّع مع
ملّـا بـختـيـار القـيادي "األوَكي"
ّ جتميده مؤخراً بسبب الذي 
ــذكّــراتـه الــتي حتــدّث نــشـــره 
ـة قـتل األسـرى فــيـهـا عن جـر
الـشـيــوعـيـ اتـفـاقـيـة ديـوانه
ــــــة عـــــــلـى الــــــرغـم من جـــــــر
بـشـتـآشـان في حـ كـان الرأي
الـسائد فـي إدارة احلزب عكس
ـوقــفه ذلك وظلّ مــتــمــســكًــا 
بـعـدم تـوســيع رقـعـة الـصـراع
وال ســــيّـــمــــا فـــيــــمـــا يــــســـمّى
بـشـتـآشـان الثـانـيـة الـتي سقط
فيها بضعة عشرات آخرين من
الـرفــاق وفي ظـروف مـلــتـبـسـة

للتداخل اخلارجي اإليراني.
W¹uN³ł  U öŽ

وكــان رأي بــهــاء الــدين نــوري
بـــــعـــــد تــــــدهـــــور الـــــعالقـــــات
اجلــبــهــويّــة مع حــزب الــبــعث
وشنّ األخــيـر حــمالت اعـتــقـال
دمـويـة ضـد احلـزب الـشـيـوعي
وأصـــــدقـــــائـه االنـــــســـــحـــــاب
ــواجـــهــة ووضع خــطــة مع وا
آراخــــاجـــادور وصـــالح دكـــلـــة
لـتـشكـيل تـنـظـيم مـوازٍ لـلـحزب
ـنـهج بـاسم "حــزب الـعـمـل" و
يـــســاري عــلـى حــدّ تــعـــبــيــره
وبـــالــــطــــبع كـــانـت مـــثـل تـــلك

الـرفيق فـهد ومـحمـد زكي بسيم
وحـــســ مـــحــمـــد الـــشــبـــيــبي
ويـهـودا صديق وسـاسون دالل
واعتقال عدد من إدارات احلزب
ومـراكزه الـقياديـة التي تـشكّلت
حـيـنهـا ليـأخـذ على عـاتـقه تلك
ــهـمــة الــصـعــبــة والـقــاســيـة ا
مـتـحــدّيًـا شــرطـة الـتــحـقــيـقـات
اجلـــــنـــــائـــــيـــــة ومن ورائـــــهـــــا
اخملــابــرات الــبــريــطــانـيــة وفي
ظــــرف انــــتــــكــــاســــة احلــــركــــة
الــشــيـوعــيــة ونــكـوصــهــا بــعـد
مـــــوقـــــفــــهـــــا من الـــــقــــضـــــيــــة
الـفـلـسـطـيـنيـة وتـأيـيـدهـا لـقرار

التقسيم.
وإذا كـان بهاء الـدين نوري وقع
بـــأخـــطـــاء وارتـــكب حـــمـــاقــات
تــنــظــيــمــيــة عــديــدة قــادت إلى
انـشطـار احلـزب إلى "الـقـاعدة"
و"رايـة الـشـغّـيـلـة" وكـتـل أخرى
فــقـــد كــان قـــلّــة جتـــربــته وشحّ
خـبــرته مـن جـهــة والــتــقــالــيـد
الــشــيــوعــيــة الــبــيــروقــراطــيــة
الـسـائـدة آنـذاك يـضـاف إلـيـهـا
ضيق أفق ونقص معرفة فضلًا
عن ظــــروف الــــعــــمل الــــســــرّي
القاسـية هي وراء تلك األخطاء
الــصـــمــيـــمــيّـــة واالجــتـــهــادات
ـــغـــلـــوطـــة والـــتـــطـــبـــيـــقـــات ا

البيروقراطية.
وفـي أواسط الــســتّــيـنــات لــعب
بــهـاء الــدين نــوري دوراً مـهــمًّـا
وبــارزاً في حــيـاة احلــزب فــقـد
عــــاد إلـى بــــغــــداد ســــرًّا بــــعـــد
انـقضـاء فـتـرة عقـوبـته وإعادته
إلى طــــــــاقم إدارة احلــــــــزب في
الـعـام  1964وسـاهم مـسـاهـمـة
كبـيـرة في إعادة بـناء الـتنـظيم
ومِـــثل هــذا الـــدور مــشـــهــود له
أيــضـاً في نــهـايــة الـعـام 1971
ومطلع العام  1972بقيادة باقر
ابـراهيـم ورفقـة آخـرين بـعد أن
تـــعـــرّض احلــــزب إلى حــــمـــلـــة
بـولـيـسـيّـة شنّـتـهـا الـسـلـطة في
الـعـام  1970إثـر بـيـان  11آذار
(مــارس) بـ احلــركــة الـكــرديـة

واحلكومة العراقية. 
وبـعـد فـصـله لم يـتـرك الـسـاحـة
ولم يــــنـــزوِ كـــمــــا فـــعـل بـــعض
اخملـلوعـ بل عـمل عـلى إقـامة
صـالت وعالقـات مع الـعديـد من
الكـتل واجملمـوعات الـشيـوعية
حـتى وإن اخـتلف مـعهـا بالرأي
مـثلـما أجرى لـقاءات مع الـعديد
عارضة. من القوى السـياسية ا
وبــعــد عــمــلـيّــات األنــفــال وإثـر
قـــصـف حـــلــــبـــجــــة بــــالـــسالح
الـكــيــمــيـاوي (  17آذار/مـارس
هـمّة  1988) ولشـعوره بـثـقل ا
واخــــتالف الــــظــــروف وتــــبـــدّل
األوضـــاع حـــاول الـــتـــوجّه إلى
نـفى واحلصـول عـلى اللـجوء ا
في الـســويـد ومن هــنـاك سـعى
ـقـراطي" لـ"تـأسـيس تـنـظـيم د
ـــــواصـــــلــــــة كـــــفـــــاحه فـي ظلّ
ــتــغــيّــرات الــتي حــصــلت في ا
العـالم وخصـوصًا بـعد انـهيار
الــكــتــلــة االشــتــراكــيــة وتــفــكّك

االحتاد السوفييتي.
وفي التـسعـينـات نشـر مذكّراته
(طــــبـــعــــة أولى مــــحــــلـــيــــة في

كردسـتان) عـبّر فـيهـا عن رؤيته
إزاء تطوّرات احلركة الشيوعيّة
ـا فـيـهـا نـقده ومـواقـفه مـنـهـا 
لنفسه لتـأييده خط آب اليميني
1964كــمــا انــتــقــد إدارة عــزيـز
مــحـمـد ومـواقـفــهـا من اجلـبـهـة
ـــؤتــمـــر الــرابع الـــوطــنـــيــة وا
وتعرّض لـعمـليّة طـرده وقبـلها
مـحاولـة "اعتـقاله" في كـردستان
أو "حـــجــزه" وقـــد ســبق لي أن
تــــنـــاولـت بـــعـض الـــقــــضــــايـــا
الشـخـصيـة واإلسـاءات الفـرديّة
ـذكّـرات والتي الـتي وردت في ا
ذكــرتــهــا له ولــعــلّــهـا جــزء من
أمــراض احلــركــة الــشــيــوعــيــة
وجـــــمــــيـع الـــــتــــنـــــظـــــيـــــمــــات
اآليـــديــــولـــوجــــيّـــة حــــ يـــتم
شــخــصــنـة االخــتالف وابــتـذال
الـنقـد وتشويه الـسُمعـة وتبقى
آراؤه الــفــكــريّــة والــســيــاســيّـة
جـــمـــيـــعـــهـــا تـــنـــدرج في بـــاب
االجتـهاد واألخـطاء اإلنـسانـية
فــالـــبــشــر خــطّـــاؤون عــلى حــدّ
تـعبـيـر فـولتـيـر لذلـك علـيـنا أن
نــــأخــــذ بــــعــــضـــنــــا الــــبــــعض

بالتسامح.
وإذا كـــانت األهـــداف نـــبـــيـــلــة
فــيــنــبــغي أن تــكــون الــوســائل
كــذلـك ألنّ الــوســيـــلــة جــزء من
ــــكن شــــرف الــــغــــايــــة وهـل 
لـوســائل خـسـيــسـة أو قـبــيـحـة
خــدمــة هـــدف شــريف أو غــايــة
هاتما غاندي: جميلة وحسب ا
"الـوسـيـلـة إلى الـغـايـة هي مـثل
البذرة إلى الشجرة" لترابطهما

العضوي.
œUN²łô« œËbŠ

األخطـاء بحدود االجتـهاد تبقى
مـقــبـولـة وال عــمل دون أخـطـاء
لـــكن هـــنـــاك شــطـــحـــات خــارج
االجـتـهـاد ال سـيّـمـا حـ تدخل
في تعارض صـميم مع ما يؤمن
ــنــاضل  وكـم اســتــغــربت بـه ا
حــ قــرأت تــصــريــحــاً لــبــهـاء
الـــدين نـــوري عـــشـــيّـــة الـــغــزو
األمـــريـــكي لـــلـــعـــراق بـــدعـــوة
ـتــحـدة إلى تـسـلـيح الـواليـات ا
 5000 آالف عراقي معارض
سـيـكـون بـإمـكـانـهم الـزحف إلى
بـــــغــــداد إلســـــقـــــاط الــــنـــــظــــام
الــديـــكــتــاتـــوري. وأظن أنّ تــلك
الـلـقـطــة الـفـاقــعـة ال تـنـدرج في
جدول االجـتـهادات الـسـياسـية
وبـــكـل األحـــوال ال يـــنـــبـــغي أن
عيار تـكون مثل تلك الـشطحـة ا
الــذي نــقـــيس به نــضــال بــهــاء
الـديـن نـوري ومـواقـفه فـبـعض
من تــغــادرهم األضــواء تــضــيع
بــوصــلــتــهـم أحــيــانــاً في هــذا
ـوقـف أو ذاك. لـقــد تـرك بــهـاء ا
الـدين نوري بـصـمةً مـشـرّفة في
الــنـضــال الـشــيـوعي والــوطـني
وكان قـامةً شامخـة في الرجولة
الـشـيـوعـيّـة واالعـتـداد بالـنـفس
والـكــرامـة اإلنـســانـيـة واجلُـرأة
ــشــاق والــشـــجــاعــة وحتــمّل ا
نــــاهـــيـك عن أنّـه عــــاش ومـــات
فـقيرًا  بـقدر ما حـاول أن يغنّي
حـيـاة النـاس ويـسـعـدهم بوطن

حرّ أخطأَ أم أصاب. 
وإذا كــــنـت أنــــسى فـال أنــــسى

(أبو سالم) يـوم زرته في منزله
بـالـسلـيـمـانيـة في الـعام 2008
ـدّداً وبـحـالـة يُـرثى ووجـدتـه 
لــهـــا وهــو يـــكــتـب لــهــذا وذاك
طالـباً "اسـتـحقـاقه" في العالج
وتـلك مسـألة إنـسانيّـة وهو ما
كــتـبـته عـن آرا خـاجـادور الـذي
ظـلّ يـــعـــــــانـي بل يــــنـــزف في
مــنــفـــاه في بـــراغ وأكــتب ذلك
خـــــارج دائـــــرة الــــســـــيـــــاســــة
والـــــــصــــــواب واخلـــــــطـــــــأ في
ــســـألـــة تــتـــعــلّق ــواقف فـــا ا
بـالــســلــوك اإلنـســاني الــسـويّ
لـــرفـــاق درب بــاعـــدت بـــيـــنــهم
الـــــسُـــــبـل "ومـــــضـــــى كـلٌّ إلى
غــايـــته ... ال تــقـلْ شــئـــنــا فــإنَّ
احلـظّ شـــاء" حـــسب الـــشـــاعـــر
ابـــراهـــيم نــاجـي في قــصـــيــدة
األطـالل بــــصــــوت أم كــــلــــثـــوم

وأحلان رياض السنباطي.
ال أدري كيف قفزتْ إلى ذاكرتي
قـصّـة "األلـم" لـلـروائي الـروسي
ـبـدع أنطـون تـشـيخـوف فـقد ا
ظلَّ بـطــلـهــا غـريــغـوري يــعـذّب
زوجته ويـسومهـا صنوف األلم
واإلســــاءة والـــتـــقـــريع وحـــ
ـرض أسـرع بـنـقـلـها داهـمـهـا ا
إلى الطبيب على زلّاجة في جوّ
ـسـافـة نـحو شـتـائي عـاصف و
 20مــيـالً وفي الــطـريـق حـاول
أن يطيّب خاطـرها وظلَّ يُغمغمُ
طوال الوقت مع نـفسه مخاطباً
مـاتريـونـا: ال تـبكي يـا عـزيزتي
وقـلـيل من الـصـبـر... وسـيـكون

كل شيء على ما يُرام...
ولـم يـــــــتـــــــوقف مـن احلـــــــديث
ـتواصل إلظهـار مشاعـر الندم ا
احلــاد فـي حـ كــانت زوجــته
في الـقسـم اخللـفيّ من الـعـربة
وكـرّر عـلـيـهـا األسـئـلـة من دون
أن يـــــحــــــصـل عــــــلـى جـــــواب
فـاسـتـدار نـحـوهـا وحتـسّـسـهـا
فوجدها بـاردة وسقطت كقطعة
خــــشب; حـــيــــنـــهـــا نــــدّت مـــنه
صــرخـةً: يــا لــلـمــصــيـبــة أنّــهـا
مـيّـتـة... هكـذا مـات بـهـاء الدين
نـوري في ضـبـابِ وعـتـمـة وقد
ظلّ بعضهم مثل غريغوري يودّ
أن يـقول له شـيئـاً آخر كـما قال
لـــــزوجـــــته وهـي حتـــــتـــــضــــر:
سـامحـيـني فأنـا حـزين وحزين
جـدًّا; ولكن ال جـدوى من أشياء
تؤجّل أو تـأتي متـأخّرة فـقُبـلة
اعـــــتــــذار فـي جــــبـــــ راحل ال
ــواسـاة بــعــد فـوات تــكــفي وا

األوان ال قيمة لها.
لذكراه السالم...

وإلســــــمـه الـــــــبــــــهـــــــاء الــــــذي
يستحقه...

فـاإلنـسان هـو مقـياس كلّ شيء
عــلى حـدّ تـعــبـيــر الـفـيــلـسـوف

اإلغريقي بروتوغوراس.
ي ومــفــكـر عــربي نــائب {  أكــاد
رئــيس جـــامــعــة الالّعــنف وحــقــوق
اإلنسان أونور بيروت. له أكثر من
 70 مـــؤلــفـــاً في قــضـــايــا الـــفــكــر
والـــقـــانــون والـــســيـــاســـة الــدولـــيــة
واألديان والثـقافـة واألدب واجملتمع
ــدني وحــائــز عــلى جــائــزة أبـرز ا
مناضل حلقـوق اإلنسان في العالم

العربي القاهرة 2003.

ــعــرفـــة ســكـــرتــيــر اخلــطـــوة 
احلــزب عـزيـز مــحـمـد وتــأيـيـده
ستتر لها وهي مسألة أثارت ا
الــتـبــاسـات بــسـبب غــمـوضــهـا

وعدم وضوح توجّهها.
ولـم يستـسلـم بهاء الـدين نوري
ّ طـرده من دون محـاسبة ح 
وجاهـيّة والتشـهير به خارج ما
يـــســـمّـى بــالـــنـــظـــام الـــداخـــلي
ـــوضـــوع بــاســـتـــمـــرار عــلى (ا
الــــرفّ) بل حــــاول أن يــــطــــرح
وثائق كـان قد أعدّهـا للـمنـاقشة
وهي لــتــقـو الــسـيــاسـة خالل
ســـنـــوات مــا بـــعـــد انــقالب 17
تــمـوز (يــولـيـو)  1968ولــغـايـة
الــثــمــانــيــنــات وطــالت الحــقًــا
ـؤتــمـر الـرابع لــلـحـزب 1985 ا
كــمـــا أصــدر صـــحــيـــفـــة بــاسم
"الــقــاعـــدة" وظلّ يــحــاول طــرْقَ
احلـديد احلـار خالل تلك الـفترة
احلـرجــة من حـيـاته ومن حـيـاة
احلـزب وبــإمـكـانـات شــحـيـحـة

ومحدودة جدًّا.
وثالـثاً - اجتـهاداته ومبادراته
فـقد كـان مجتـهداً ومـبادراً ففي
فــتـرة إدارته حـاول أن يـتـمـايـز
ـيّــز نـفــسه وإدارة احلـزب بـل 
عن بــرنـامج الــكـونــغـرس األول
ـؤتـمـر األول بـقـيـادة الـرفـيق وا
عروف باسم فهد في برنامجه ا
"مـــيــثـــاق بـــاسـم" خـــصـــوصــاً
بـــطــرحه ألوّل مـــرّة في الــعــراق
شـعــار اجلـمــهـوريــة فـضالً عن

مبادراته العديدة.
 فـعـلى يـده أُعـيد إحـيـاء تـنـظيم
"احتاد الطلـبة" وتأسّس تنظيم
ــقــــــراطــيــة" "الــشــبــيــبـــة الــد
رأة الـعراقية" وتـنظيم "رابـطة ا
و"حـركـة الـسـلم" الـتي اكـتـسبت
مـــديــات بــعـــيــــــــــدة وواســعــة
الحقاً خصوصاً بُعيد انتفاضة

العام 1952.
وكـــان بــــهـــاء الـــدين نـــوري من
الـــشـــيـــوعــيّـــ الـــقالئل الـــذين
عــــبّــــروا عن عـــــدم تــــأيــــيــــدهم
لـسياسـة غورباتـشوف واحلزب
عـلـنة الشـيـوعي الـسوفـيـيـتي ا
في مـــؤتـــمـــر احلـــزب الـــســـابع
والـعـشـرين الـعـام  1986بـشـأن
الـبريـستـرويـكا واعـتبـرها مـنذ
وقت مـبـكّـر تـقود إلـى االنحالل
وذلـك فـي كــــــرّاس أصـــــــدره في
حينها وضمن هذا التوجّه كان
رأي الـــرفـــيق خـــالـــد بـــكـــداش"

األمـ العـام لـلـحزب الـشـيوعي
نـاسبة إذا كانت السـوري. وبا
ـثابـة قيادة قيـادة فهـد تعتـبر 
تــأســيـســيّـة" فــإنّ قــيـادة بــهـاء
الدين نـوري تعتبر "اسـتكماليّة"
لـلتـأسيس خصـوصاً بعـد فترة
هجوم شـنّته شرطة الـتحقيقات
اجلنـائيـة وبهـجت العـطيّـة ضدّ
احلركة الشيوعـيّة مثلما تعتبر
قــيــادة سالم عــادل "تــطــويــريّـة
وانـفـتـاحـيّـة وتـسـامـحـيّـة" بـعـد
فــتــرة تــشــدّد وتــزمّت وتــخــلّف
ســادت األوســاط الــشــيــوعــيّــة
وكــان لـــلـــكــونـــفـــرنس الـــثــاني
ـنـعــقـد في أيـلـول (ســبـتـمـبـر) ا
 1956والتقرير الصادر عنه
وسـوم "خـطّـتـنا الـسـيـاسـية وا
في ســـبــيـل الــتـــحــرّر الـــوطــني
والــقــومي..." دوره الــكــبـيــر في
ـؤهالت إرسـاء هــذا الـتـوجّه بـا
القـيادة الـفريدة الـتي امتـلكـتها
ـســاهـمـة قـيــادة سالم عـادل و
مــتــمـــيّــزة من عـــامــر عـــبــدالــله

وجمال احليدري. 
ورابعاً  –إرادته الصلبة التي ال
ط األشخاص تل ولعلّه من 
الـــــذين ال يــــعـــــرفــــون مـــــعــــنى
ستـحيل أو االستسالم سواء ا
على الـصعيد الـسياسي أم على
الـصعـيـد الـعـملي والـتـنـظـيمي
وهــكــذا بــدأ حــيــاته احلــزبــيـة
فـهـذا الـريــفي احملـدود الـثـقـافـة
وابن البـيئـة الديـنيّـة احملافـظة
جاء إلى بغداد وحمل مسؤولية
إعـادة بــنـاء احلـزب بــعـد إعـدام

نفرجي  أبو سيف  ألننا مهما كتبنا لم نف حقه  هو كان ـرحوم منذر ا لم نكتب عن ا
صـديـقـا واخـا نــبـيال بـكل مـا حتـمـله الـكــلـمـة من مـعـاني الـنـبــيل  نـتـذكـر مـعه كل تـلك
ـفـعـمـة بـالـنـشـاط واحلـيـويـة  األخ مـنـذر كان ـرحـة ا الـلـحـظـات اجلـمـيـلـة وهـو بـروحه ا
يـســتـوعب اجلـمـيع بــحـكم تـربـيـتـه في بـيـئـة نــظـيـفـة والنه   من جــانب اخـر  تـعـامل مع
ناصب عاليـة واقل منهم   وكان يستـطيع ادارة االمور بطريقة اصناف وانـواع الناس 
نـحك دقيـقة واحـدة لضيـاع وقته وفي محـببـة فهـو في وقت عمـله يكـون اكثـر جديـة وال 
وقت لم يكن لديه الـتزام فأنك تستمع بالـوقت الذي تقضيه معه  مـنذر كان صاحب نكتة
ولكنهـا النكتة السوداء التي حتفر في الروح اخاديد عـديدة  كنا نتبادل الصباحات عبر
الواتساب يـوميا   ولكنه انقطع بشكل مفاجئ  عندما قرأت خبر وفاته عبر فيس بوك 
ت كـثيـرا جـدا لـكـوني فـقدت  صـديـقـا نـقيـا كـان الـوحــــــيد في جـريـدة الـزمـان الذي تـا
اقصـده بشكل مباشر واتنفس معه الهواء النقي في
الــوقت الــذي تــبث فــيه احلــــــــــيــاة ســمــومــهــا في

اخلارج ?
عنـدما دخلت الى مبنى اجلريدة اول مرة بعد وفاته
ـكـانه  سـلـمت عـلـيه هو رد وجـدت رجال يـجـلس 
فرجي  لم السالم بـشكل يختلف كلـيا عن منذر ا
ابق حلـــظــة واحــدة مـع هــذا الـــرجل بــســـبب عــدم
ـسـبقـة به  طـلبت مـنه بـعض من  نسخ مـعـرفتي ا
ا من اجلريـدة  ولكـنه رد بـشكل مـخجل جـدا  
معـناه  تطلب اكثر من نـسخة وانا ال استطيع ان
اعــطــيـك حــتى نــســخــة واحــدة  ذهــبت الى االخ
ـا هـو افغـاني اجلـنسـيـة و عنـدمـا عاد بـشـير ور
كـان يـحــمل لي مـعـه اكـثـر مـن نـسـخــة  قـلت في
سري ان هـذا الرجل االفـغاني افضل بـكثـير من ابـو حس
فرجي  هذه كانت البداية واالن رحوم منذر ا العراقي  الرجل الذي يجلس في مكان ا
نرسل مقاالتـنا الى اجلريدة ولكنها التأخذ طريقها الى النشر اخر مقالة ارسلتها كانت
ا االخ صدام لم بعنـوان ( عندي وظيـفة ) قبل اكـثر من اسبـوع ولكنهـا مازالت نائـمة ر
ـا هنـاك سبـبا يسـحبـها من الـبريـد ويـرسلـها الى االخ الـدكتـور احمـد عـبد اجملـيد او ر

اخر?
الي لـلـجريـدة لم يـكن على فـرجي ابـلغـني بـان الـوضع ا اتذكـر ايـضا  ان االخ مـنـذر ا
ـفـرجي ـا ان ا مـايـرام لــذلك عـلـيـنـا الــتـوقف عن الـكـتــابـة او الـكـتـابـة بــدون اجـور  ور
صديقي واخي وحبـيبي وتربطني به عالقة انسانية عظـيمة  فقد قلت له  نحن كتبنا في
ا قبل هـذا التاريخ ونستطيع ان نتحمل ونكتب بدون اجور اجلريدة منذ عام  2007 ور
ناسبة كان لي في فهي جريـدتنا العــــــــــــــزيزة وال بأس ان تـبلغــــــني بهذا االمـر  با
ذمـة اجلـريدة   50 الف ديـنار كـنــــــت مـسـتحـــقـا لـها الن االخ مـنـذر ابـلغـني في نـهـاية
الـشهـر  قلت له  مـازحا  لم اسـتلم اجـوري  هو رد بـلهـجته احملـببة  ( دروح لك وين
اكـو فلـوس) انصـرفت ولم اقل  له شـيئـا  نعـلم ان ادارة اجلريـدة صادقـة معـنا دائـما 
فـضال عن كون كـالم منـذر كان يـؤخـذ علـى محـمل االحـــــــــــترام  واجلـد والتـقـدير من
اليـة التي ضربت اجلـريدة فـقد اتفــــــــقنا مع قـلبـنا  حتى بـعد االزمـة ا
االخ هشام الـسلـمان عـلى دوام الكتـابة فـيهـا  نؤمن ان الوضـــــــع
لم يــسـتــمـر الـى مـاال نــهــايـة  ســؤال  هل ان االخ احــمـد عــبـد
ـــفـــرجي بـــضــرورة ان اجملـــيـــد هــو مـن يــبـــلـغ بــديـل مــنـــذر ا
يــتـــــــــعـامل مع االخــرين بـهـذه الـطـريــقـة ? لـو كــــــــان االمـر
كـذلك فـمن كان يـبـلغ منـذر بضــرورة ان يـكون رجال نـبيال مع

االخرين.

نـشورات بـشكل قريـبا.سـنعـود حلـركات الـثالثيـنيـات أيام احلـركات الـسـرية وتـوزيع ا
سري الن العراق معرض ان يكون نصف شعبه في السجن بسبب  

ان إقراره والذي يـعتبـر  تكميم علـوماتية  5إرهاب الذي يـحاول البـر قانـون اجلرائم ا
لالفواه التي تنطق باحلق .

احتالل وقـمع لـلتـظـاهرات وقـتل الـشبـاب والفـسـاد وسرقـة امـوال الدولـة وبـناء امـجاد
جملــمـوعـة النـعـرف لـهـا جـذور جــاءت بـهـا االقـدار ..وفـوق كل هـذا مـحــاولـتـهم  تـكـمـيم
علوماتية ليأتي األفواه وزج نصف الـشعب في السجن بقانون يحمل عنـوان اجلرائم ا

فردات ومواد  من شأنها ان تخرس احلق ليعلو الباطل .
من االن لن يـسمح لـنـا بان نـكـتب مقـال في جـريدة نـنـتقـد فيـه اي مسـؤول الن احملاكم

بانتظارنا
لن يسمح ألي فـرد من الشعب  ان يكتب في مواقع التواصل االجـتماعي نقد للحكومة

أو اي ظاهرة سلبية .
تماديتم وحق الكعبة وفاض الكيل..

اي غرور هذا واي غطرسة واي جحود االحتترمون مالي الناس 
اال تهـابون  مـعلـمـكم طبـيبـكم جاركم اقـربائـكم.االتـعمـلون حـساب الحـد . من اي طيـنة

أنتم 
اقول اجنازاتكم  على مدى سبعة عشر عاما..

تعليم مستشفيـات بالعالج  مرضى سرطان بال  مسـتشفى خاص  مدارس مهـدمة  
نفط مستباح لدول اجلوار  دوا من األراضي بال تخطيط استيراد حتى اخلضار  
 منحت لـدول النعرف ماذا ستستثمر فيها. نازح من سنوات مهاجرين داخل الوطن
 شباب عاطـل وسط مصانع مغلـقة بأمر منكم ألجل إغراق الـسوق احمللية بسلع من

دول اجلوار تمنحكم نسبة من ايراداتها  
قاييس . فشلتم في كل ا

االتخجلون.. االحتاسبون انفسكم 
االتسمعون دعاء الثكالى عليكم ودموع األيتام وحسرات الشباب احملروم .

ماذا تنتظرون..االنتخابات القادمة تزوير ..بقاء في السلطة ..ماذا بقي لتسرقوه .
سأقول كل ما في نفسي قبل أن تصوتوا على قانونكم اجلائر ..
بـعـدها اعـتـرف اني ومـثـلـي من الـصـحفـيـ ومـحـبي الـوطن

سنصمت ألنكم لن تتوانوا عن زجنا في السجون ..
لكن???

ــنــشــورات الــســريـة سـنــعــود أليــام الــثالثــيــنــيــات..ايــام ا
..السقاطكم
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أنطون تشيخوف بهاء الدين نوري

فرجي منذر ا

اخر لقاء مع بهاء الدين نوري في السليمانية

بهاء الدين نوري مع عبد احلس شعبان في التسعينات

هـذه العبـارة صادمـة ح نقـرأها في صـحيفـة أو مجلـة ما.. فـفي الوقت الذي تـتزايد
فاجـأة والدهشة.. قد نكون لدينا حـاالت التعنيف والقتل نـقرأ هكذا أمر فيثـير لدينا ا

اعتدنا على ماهو سيء ويحدث ما هو أسوأ. 
األسوأ هو عنـدما تتوسل النساء بحكومتها لتـشريع قانون يحميها من العنف وتنادي

دون مجيب!! .
كل الـبـلـدان فيـهـا من يـسـمع النـداءات ويـجـيب  الـبلـدان تـسـعى و تـتطـور والـشـعوب
تـتغـير من اجل ان تكـون أفضل وفي حـال احسن .. تـسعى وجتتـهد كـما العـلماـء ..

خدمة للعالم .
اسكـتلـندا اجتـهدت كـأول دولة في العـالم لتـوفير مـستـلزمات احلـيض مجـاناً للـنساء
ـسـاعـدتـهن والـوقـوف مـعهن فـي الفـتـرة الـلي تـمـر بـهـا كل امرأة عـلى وجه األرض 
نتجات الـصحية النسائية مجاناً أثناء فأصبحت اسـكتلندا أول دولة في العالم تقَّدم ا
واجهـة عجـز النـساء والـفتيـات في احلصـول علـيهـا بهذه فتـرة (احليض) الـنسـائيـة 
ان اسكتلـندا باإلجماع مشروع قانون التوفير اجملاني الفترة الـصعبة بعد ما أقر بر

للمنتجات الصحية للمرأة. 
ـبـدأ الـذهـبي الذي اعـتـمـدته الـنـائـبة عن ـرأة يـجب ان تـسـاعـد كل امـرأة وهذا هـو ا ا
ذكور  وكانت تقود حملة ـشروع القانون ا حزب العمـال مونيكا لينون فقد تقدمت 

منذ عام  2016 للقضاء على مايسمى فقر فترة النساء الصحية .
واطن حقوقه ال فقط بل في توفير قـوان خدمية وانسانـية إلعطاء ا الفقر لـيس في ا

رأة التي ابدع بها الغرب . دون استغالل واستغفال وخاصة حقوق ا
سـافة ـرأة لـديهم في اخلـارج ولديـنـا نعي الـفرق الـكـبيـر وا وفي مقـارنـة ب حـقوق ا
العريضة التي تفصل بيننا وب تطورهم وجتعلنا نشعر اننا نعيش فقط لكننا النحيا

 فاحلياة هي توفير حقوقك من احلرية واألمن واخلبز والكرامة والعلم .
عرفة والثقـافة .. وثقافة الـبلدان جتعل لهم حـياة احلى وذلك لن يكون من العلم هـو ا
شكالت ثم يجدون احللول . دون اولي األمر الذين يبحثون في األزمات ويعاجلون ا
مشـكالتنـا متـعددة .. مـادامت شريـعة الـغابـة موجـودة حاالت من الـتهـديد والـتعـنيف
ن واالبتـزاز وغيـرها أمـا الـنسـاء فهنَّ األكـثر تـضرراً .. لـكن تقـول الغـالبـية ال حـياة 

تنادي ...
البـلـدان التي نـتـحدث عـنهـا دائمـاً.. ارتـقت وتطـورت بـقوانـينـها

وانظمتها واستجابتها للنداءات .
الـنداءات لـديـنـا غـير مـسـمـوعـة وكأن اصـحـاب األمـر هـنا
يــضــعــون في آذانــهم واقــيــات ..  اال الــله هــو الــســـمــيع

اجمليب .
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احـــــــتـــــــفـى احتـــــــاد االذاعـــــــيـــــــ
ركز والـتلـفزيـوني وعـلى قاعـة ا
الــثــقـافـي في االحتـاد بــاخملــرجـة
ـان خـضـر وبـحـضـور عـدد من ا
الــفــنــانــ واخملــرجــ بــجــلــسـة
ابـــتــدأت بـــعــرض فـــيــلـــمــهــا
(عـــامـالت الـــطـــابـــوق) الـــذي
اســتــمــر عــرضه  44دقــيــقــة
ويـسـلط الـضوء عـلى مـعـاناة
ـــرأة والــطـــفل في بـــيــئــة ال ا
تــتـوفـر فــيـهــا أدنى الـشـروط
اإلنسانية للعيش الكر فقد
حــتــمت الـظــروف الــقـاســيـة
الـتي مرَ بهـا الوطن ومازال
عــلى شـريــحـة واســعـة من
الـــنــســاء قـــدمن من عــدة
مــحــافــظــات الـى بــغـداد
لــــلـــعــــمل في صــــنـــاعـــة
الــطـابــوق في ضـواحي
بــغــداد (الــنــهـروان)في
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ان خضر تتسلم شهادة تقديرية من مظفر سلمان بعد عرض فيلمها (عامالت الطابوق) WŽb³∫ إ

 bMI « ÊU “ qOŠ—

ÊU e « ≠  ËdOÐ

ـنتج ـلحن وا حزن كـبيـر أحـدثته وفـاة ا
وسيـقي اللـبنـاني جان صلـيبـا االثن ا
ـــاضي بـــعـــد مـــعــــانـــاة ألســـابـــيع مع ا
فـايـروس كـورونـا وعـمـد عـدد كـبـيـر من
الــنــجــوم إلـى نــعــيه عــبـــر صــفــحــاتــهم
اخلـــــاصـــــة عـــــلـى مـــــوقـع الـــــتـــــواصل
اإلجــتــمــاعي مــعـــربــ عن صــدمــتــهم
فاجئ هذا. وحزنهم الـكبيريـن لرحيلـه ا
ـطـربـة هيـفـاء وهـبي الـتي قالت ومنـهم ا
(الـلـه يـرحــمك جــان صـلــيــبـا ويــصــبـر
طرب عليتك خبـر محزن كتـير).وكتب ا
السوري ناصـيف زيتون(الـله معك جان
صــلــيــبــا ســلم عــكل الــلي راحــوا انت
ـكـان احــلى و انـضف اكــيـد فل لـكن
ذكره مؤبداً).وقـالت اللبـنانيـة مايا دياب
صعبة يا جان كتير والفراق قاهر اكتر
نــفــسك بــســبب هــالــفـــايــروس الــفــتّــاك
بالسما يـا رب..وبتبقى هـاحلياة العذاب
احلـــقــــيـــقي الــــله يــــرحـــمك ويــــصـــبّـــر
طرب وليـد توفيق رحمك عيلتك).وقـال ا
الــلـه.. فــنـــان وصــديـق غــالي كـــورونــا
تـفـقـدنـا أعـزّ الـنـاس.. الـوقـايـة واجـبـة).
طربة يارا من الصدمة مش عم وقالت ا
صــدق الـــله يــرحـــمك جـــان صــلـــيــبــا

ويصبر عيلتك يا رب).

يـوم عـاد الـراحل الـفـنـان كمـال مـحـمـد صاحـب تلك الـنـبـرة الـسـحريـة واجلـنـوبـية
والـسـومـريـة في بـحـة الـغـنـاء الـعـراقي من مـهـجـره الـوطـني في ديـالـى ليـعـود الى
ناصريـته التي الـتصقت بـروحه مثل التـصاق الفـراشة بخـد الوردة   كنت الـتقيه
في مقـهى األدباء الواقع في شارع النحيل وقد غيـرت األزمنة الكثير من تفاصيل
ا وقف علـيه كمـال محـمد وهو المح الـقريبـة من لون غـرين الطـ الذي طـا تلك ا

يغني أغانيه واهمها أغنية معاتب ..عتباكم عتب الشواطئ معاتب .
وكـنت أتــخـيل مـقـدار الـعــتب الـذي حـمـله هــذا الـصـوت النه لم يـنل مــا يـسـتـحـقه
ة مارست عليه ؤسسة الفنية القد وبالرغم من جـمالية ترددات حنجرته إال ان ا
ـؤسـسة لهـذا فـضل ان يـكون صـامـتا ومـبـتـعدا حـتى في زمن ا تهـمـيـشا غـريـبـا 

الفنية احلديثة.
ـبـدعـون ــسـكـيـنــة الـتي يـحـمـلــهـا ا لـكــنه بـالـرغم من هــذا سـكـنـته تــلك الـقـنـاعـة ا
سكـونون بالهدوء والطيبة والكبرياء الذي يسكن أعماقهم وكأنه يعيد الي صدى ا
تـلك الـعـبارة الـتي وجـدتـهـا ذات يـوم في كـتاب قـصـة احلـضـارة لـديوارنـت والتي

تقول :
نح العـالم القادة واحلكـماء  وسيـبقى اجلنوب والى سيـظل الشمال والى األبـد 

. قاتل والقديس نح العالم ا األبد 
فردتـ التي وشم اجلنوب ومحمـد هو من ينـتمي الى صنف مـسكون بـعاطفـتي ا
بها  قـاتل مع احلياة ليـعيش تربويـا أوال  عندما شـعر ان موهبـته ال يراد لها ان
ـوهبـته التي منـحتـنا صوتـا شغـوفا وبنـغمـات عطريـة كما تـكون  وقديـسا ثـانيا 
الـوردة عـندمـا تالمس صحـراء جـرداء في روح قلـقة فـتعـيـد اليـها األمل ان يـكون

هناك مطر.
كـانت أغنـيـات محـمـد هي الـقنـد الـذي يضـيف الى تـصـحر أرواحـنـا بعض الـقـند
قهى كنت اسأله دائما (أسـتاذ كمال . أغنيتك عن زمان وحالوة السـماع  وفي ا
الـقـنـد تـذكرنـي بجـمـال سـمـر قـنـد .مـديـنـة الـصوفـيـ والـقـبـاب وأسـاطـيـر الـتـتار

واألشعار).فيرد(ولكن الناصرية وبعقوبة بالنسبة لي هما األجمل).
اآلن وكمال مـحمد غادر هذا العالم وقد أتت الكورونـا بغير مواعيد ما نتحسب له
وسـرقت تلك الـروح الشـفافـة التي هـمست بـذكريـاتنـا بأغـنيـتهـا األسطـورية (ردي
بينـه تونه يا دنيه كبرنه ..تونه يا دينه صدك ورد عمرنه ..ردي بينه (.لكنك ياكمال
توردت وسط دمـوع هذا اخلذالن الـذي الحق مجدك الغـنائي ورسم على مالمحك
تعة الـتي كانت فيـها أغانيك أزلية حـزن غريب تضـيف اليه أغنـياتك تواريخ تلـك ا
ـاضي وما زالت بهـجة من تذكـر حن الـعاشق تعطي ألزمـنة سبـعينـات القرن ا
والذكريـات وأطياف اغـترابـنا الذي عـشته انتب فـترة عنـدما هاجـرت الى اجلزائر

ولتعود معلما للغة اإلنكليزية في واحدة من مدارس بعقوبة.
ؤثـر في نـغمـة الـود التي نـقـشت صدى حلـنـها عـلى أوتاره مـات طائـر الـسنـونـو ا

دهشة والفريدة . ؤثرة بنبرتها الغريبة وا ا
ومع موت الفـنان كمال محمد  نفتـقد حلنا مؤثرا في العمق الـذي ينتظر ما يهيجه
ـسـحة صـوتـيـة جـمـاليـة تـعـيـد اليـه ثبـات الـروح وأشـواقـها وغـرامـيـاتـها لـيـحس 

ة. القد
غادرنا زمـان القنـد وظل الكثيـر منه يفـرش حالوة الصوت وإيقـاعه احلنون  وقد

فــارق الــنــاصــريــة مــهـد والدتـه ومــحط الــرجــوع . وربـنــا مع
األنفـاس األخيـرة وهو يـشعـر ان األوكـسجـ لم يعـد يفـيد
رئـتـيه وان الـكورونـا تـوافـقت مع تـقدم الـعـمـر وستـنـتـصر
على اجلـسد وتـذهب بالـروح الى ابد الـسمـاع كان صدى
أغـنــيــة ردي بـيــنه هي من اجــمل األمـانـي الـتي تــراقـصت

منتشية مع دموع محمد في اخر نفس له في احلياة.

انـا عشته لـفترة شـاهدنـاه في هذا الفـيلم 
كـون والدي كان يعمل في معامل الطابوق
ومــــا شــــاهـــدنــــاه مــــاســــاة انـــســــانــــيـــة
صـعبة).وقال االعالمي حافظ العادلي(هذا
همة وعلى الـفيلم من االفالم االجتماعية ا
ــزج دور االنــســان صــاحـب الــفــكــرة ان 
لم يكـلف الكـاتب واخملرج الخـيه االنسـان 
اقـحام وزارة حـقوق النـسان كـون لها دور
في احلـافظ عـلى البـيـئة مع وجـود عـملـية
االعـــادة فـي احـــداث الـــفـــيـــلم الـــذي فـــيه
االنـسـان الـعـراقي مـهـمل مـنـذ زمن بـعـيد)
وقـال اخملـرج عـلي كاظـم(الفـيـلم بـذلت فيه
ــرأة جـــهــود مــتــمـــيــزة ويــجـــســد حــال ا
ـتــعـبــ  وحـيث مــضـطــهـدة اطــفـالــهـا ا

التوجد مدرسة والمركز صحي).
ـان(ال تـوجـد بــعـدهـا حتـدثت اخملــرجـة ا
االن فــــواصل بـــ الــــفـــيــــلم الـــوثــــائـــقي
والـتـسـجـيلي في امـور وثـوابت اخـتـلطت
فـــــــيـــــــهــــــــا الـــــــكـــــــثـــــــيــــــــر من االمـــــــور
والـــثـــوابت)مــؤكـــدة(ان تـــعــمـل فــيـــلم في
الـعراق في الـظروف احلـالية يـعد مـعجزة

حـر تـمـوز وآب الالهب مع كـشف تقـصـير
عنية في معاجلة أوضاعهن.  اجلهات ا
ـوسـوي ي صـيـاح ا قـدم اجلـلـسـة االكـاد
ــبـدعـة قــائال(نـحــتـفي الــيـوم بـاخملــرجـة ا
ـــرأة ــــان خـــضـــر هـي لـــســــان حـــال ا ا
الــعـراقـيــة من خالل فـيـلــمـهـا االجــتـمـاعي
رأة عـامالت الطـابوق الـذي يجـسد حـال ا
الـعراقيـة وما تعـانيه من احلـرمان وفقدان
ابـسط حـقـوقـهـا.والفـيـلم بـشـكل عـام هدفه
هــو االنــسـان كــونه يــجـســد الــواقع الـذي
نـعيشه حيث استطاعت اخملرجة من خالل
ــتـابـعــة والـصـبــر ان حتـلل وتــكـشف مـا ا
وراء الــــهـــدف حـــيـث اســـتـــطــــاعت رصـــد
االحـداث رغم الـصـعـوبات الـتي واجـهـتـها

اثناء التصوير).
وقـبيل حتـدث ضيـفة اجلـلسـة كان لـبعض
مـداخالت مـنـهـم الـفنـان مـحـمـد الـربـيـعي
الـذي قـال(انا تـدمع عـيني النـاس يـعمـلون
فـي ظــروف صــعـــبــة كـــمــا هـــو احلــال في
مـعامل الطابوق وخصـوصا النساء).وقال
الــــنـــاقـــد خــــالـــد احلـــسـن( الـــواقع الـــذي

مــنـهـا مـشـاكل تــقـنـيـة وامــاكن الـتـصـويـر
كنا نذهب رات بـحيث  طردنا عشـرات ا
الـساعة الرابعة فجرا نصور االحداث قبل
كـــــانـت عـــــمـــــلـــــيـــــة شـــــروق الـــــشــــــمس
استـغـرق تـصـويـر الفـيـلم سـنـتان مـتـعـبـة
انـا مـهـمـتي فـيه وطـول الـفـيـلم  40دقـيـقـة
نــــــــــــقـل االحـــــــــــداث الـى اجلــــــــــــهـــــــــــات
مـضيـفـة(الـفيـلم سـبق عرضه في ـعـنيـة) ا
الــنـاصــريـة  وحـاولـت عـرض الـفــيـلم في
سـرح لكن لم اوفق في دائـرة الـسيـنمـا وا
ذلـك)واضافت (الـفـيلـم ال توجـد فـيه اعادة
لالحـداث).وفي نـهايـة اجللـسة قـدم رئيس
احتــاد االذاعـيـ مــظـفــر سـلـمــان شـهـادة
تـقـديـريـة لـلـمـحـتـفى بـهـا مع اخـذ الـصور

التذكارية.
ـان مـذيـعـة ومـعـدة أخـبار ×واخملـرجـة إ
في أكـثر من محطة عربية وكتبت عشرات
ـســلـسالت والـبـرامج اإلذاعـيـة وعـمـلت ا
فـي عدة مـسـرحـيـات وأخـرجت فـيـلم (ظل
الـــكــونـــكـــريت) وفـــيــلـم (مــقـــاهي بـــغــداد

األدبية).
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اخلـبـيرالـعـراقي في الـشـؤون الـنـفـطـيـة شـارك مع الـبـاحـث
عـمـاد الـتمـيـمي و عـقـيل احملـمـداوي في النـدوة االفـتـراضـية
الـــتي اقـــامــهـــا مــركـــز حــمـــورابي لـــلــبـــحــوث والـــدراســات
االسـتــراتـيــجـيــة بـعــنـوان (أولــويـات اإلجـراءات اإلصـالحـيـة
قـتـرحة مـن السـلـطتـ الـتـنفـيـذيـة والتـشـريـعيـة بـ الواقع ا

والطموح).
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الشـاب العـراقي  تسـجيـله ضمن
قــائــمـة افــضـل عـشــريـن شـابــا من
قيـم في امـريكا ومن هم العـرب ا
حتـت سن الـــــعــــشـــــرين و لـــــديــــهم
اجنــــازات مـــــتــــمــــيـــــزة في اجملــــال
ي مـن خالل برنـامج تنـظمه االكاد

ؤسسة العربية االمريكية  بواشنطن. ا
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ــتـرجم الـعـربي نــعـاه وزيـر الـثـقــافـة والـسـيـاحـة الـشـاعـر وا
كـتبـة العـربية واآلثـار العـراقي حسن نـاظم  بعد ان (أغـنى ا
بــعــددٍ من الــكــتب والــدراسـات الــنــقــديــة فـضـالً عن الــكـتب
ـتــرجـمــة واجملـامــيع الــشـعــريـة). ويــعـد الــراحل من أبـرز ا

صر. شعراء السبعينيات 
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ـؤسـسـة الـعـامـة لـلـسـيـنمـا امس اخملـرج الـسـوري اطلـقت ا
األربعاء  الـعرض اخلاص واألول في سورية لـفيلمه الطويل

(جنمة الصبح ) في سينما كندي دمر.
 ÍuÝu*« vÝu  w dð —bOŠ

نتدى ي العـراقي حتدث في احملاضرة التي اقامها  االكاد
بـالـتـعـاون مـع اجلـمـعـيـة الــلـبـنـانـيـة ـي لـلـمـرأة والـطــفل الـعـا
لـلـتـجديـد الـتـربـوي والثـقـافي اخلـيـرية بـعـنـوان (الـتنـمـر عـند

األطفال وعالقته بالوراثة).
WHOKš .dJ «b³Ž

رئيس مجـمع اللغة العربية األردني الراحل يستذكره اجملمع
اليـوم اخلـمـيس ضمن   مـوسـمه الـثـقافي الـثـامن والـثالث
كما يستذكر الحقا نائب الرئيس الراحل محمد حمدان.
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االعالميـة العـراقيـة صدر لهـا كتـاب بعـنوان (هذه حـقيـقة ما
حـدث  –يـوميـات اعالمـية عـراقـية). يـضم اربـعة فـصول في

توسط.  210 صفحة من القطع ا
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اخملرج السوري بدأ تصوير أولى مشاهد مسلسل (ضيوف
ـؤلـفه سـامر مـحـمـد إسمـاعـيل لـيكـون حـاضراً عـلى احلب)

وسم الرمضاني 2021. ضمن ا
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ضمن نـشـاطـات الفـرقـة الوطـنـيـة للـتـمـثيل في
ــسـرحي الـثــاني  تـعـرض دائـرة مــوسـمـهـا ا
ـسرح مـسرحـية (شـباك اوفـيلـيا) السـينـما وا
تـاليف جـواد االسدي  اخـراج مناضل داود
تــــمــــثـــــيل كـل من :  زهـــــرة بــــدن  االء جنم
جـــاسم مـــحـــمـــد  امــيـــر احـــســـان  احـــمــد
ـشاركة اياد الطـائي  حسن هادي و شـوقي
ـسـرح الـوطـني  الـفــنـان نـظـيـر جـواد عـلى ا

حـــيـث  مـــســــاء امس
تـــقـــد الـــعـــرض الــول
ويــتم الــيـــوم اخلــمــيس
االول تــقــد عــرضـ 
الـساعـة الواحـدة ظهرا
والــــثـــــاني الـــــســــاعــــة

السادسة مساءً .
ـــركــز الى ذلك أقـــام ا
الـــثــقــافي لــلــطــفل في
سـامـراء  ورشـة فـنـيـة
حتت عـنوان (مـهارات
فن الـــــتـــــمـــــثـــــيـل في
مــــــســــــرح الــــــدمى).
وشــارك في الــورشـة

بـاريس جللسة التصـوير هذه فستانا
أســود من الـدانــتـيل أمـا هــو فـارتـدى
بـدلـة رسمـية بـالـلون الـكـحلي. وعـلقت
بــاريس عـلـى الـصــورة(لـقـد عــاشـا في
سـعـادة دائـمة مـثل الـنـهـاية الـسـعـيدة
ــعــروفــة عـلى لــلــقـصـص اخلـيــالــيـة ا

شاشة ديزني).
على صعيد آخر اعتذرت جنمة البوب
ريـــتــا أورا عن خـــرق قــواعــد اإلغالق
العام في بريطانيا للمرة الثانية ألنها
لم تـعزل نـفسـها بـعد رحـلة إلـى مصر.
وسـافرت النجمة التي يبلغ عمرها 30 
عـامًا إلى مصـر للغـناء في حفل خاص
في  21 تـشـرين الـثاني. وكـان يـتوجب
عـليها عند عودتها في اليوم التالي أن
ـدة أسـبـوع تـطـبـيـقا تـعـزل نـفـسهـا 
لــقــواعــد الــســفــر اخلــاصــة بــكــوفــيـد
.19وبــدالً مـن ذلك  أقــامت حــفل عــيــد
مـيالد في لـنـدن فـيـما يـعـد خـرقـا آخر
لـقـواعـد اإلغالق.واعـتذر أورا عـمـا بدر

{ لـوس اجنلوس  –وكـاالت - احتفلت
ـية باريس هـيلتـون بعيد الـنجمـة العا
ـيـة مــيالد صـديــقـتــهـا الـنــجـمــة الـعــا
بريتني سبيرز على طريقتها اخلاصة
ونـشـرت عبـر صـفحـتـها اخلـاصـة على
مــوقع الــتــواصل اإلجــتــمــاعي مــقــطع
فـــيـــديـــو تــــضـــمن عـــدداً من الـــصـــور
لـهمـا.وأرفقت الفـيديو بـرسالة مـعايدة
لـسـبيـرز قـالت فيـهـا(عيـد مـيالد سعـيد
بـريتني سبـيرز!.. الكثـير من الذكريات
ـمتعة مـعًا.. يا لكِ من روحك احللوة ا
جـميلة من الـداخل واخلارج وقلبك من
الــذهب أتـمــنى لكِ األفـضل وأرسل لك
الـــكــــثـــيـــر من احلـب). وكـــانت أثـــارت
هـيلتون مـؤخراً اجلدل حول ارتـباطها
الــرسـمي وخـطـوبــتـهـا عـلى حــبـيـبـهـا
كــارتــر ريــوم بــعــد صــورة نــشــرتــهــا
لـهمـا.وظهـرت باريس في الـصورة الى
جـانب كارتر وهـما يقـفان أمام صورة
قــلــعـــة ديــزني الــشــهــيــرة واخــتــارت

مــنــهـا وعــرضت دفـع غـرامــة.وكــشـفت
صـحيـفة (مـيل أون صنـداي) الحقا عن
سـفر أورا إلى مصـر. وقالت الصـحيفة
إنـــهـــا (قــدمـت حــفـال خــاصـــا عـــرضًــا
حصريًا في فندق بالقاهرة مقابل مبلغ
مـن ســـتــة أرقـــام). وقـــالـت أورا إنـــهــا
(تــســتــحق الــتـوبــيخ" عــلى فــعــلــتــهـا
وســــتــــتـــبــــرع بــــأجـــرهــــا من احلــــفل
لـــلــجــمــعـــيــات اخلــيــريـــة).وقــالت في
تـصـريح لـها (لـقـد سافـرت مـؤخرًا إلى
مـصر ألداء حفل خاص بشركة خاصة
حـيث اتبعت مـجموعة الـسفر اخلاصة
بـي الـبــروتــوكـول وقــدمت اخــتــبـارات
كــوفـيـد الـســلـبـيــة عـنـد الــدخـول كـمـا
ـصـريـة").وأضافت طـلـبت الـسـلطـات ا
(عـند عـودتي إلى بريطـانيـا كان يجب
أن أتـبع تـعلـيمـات احلـكومـة وأن أعزل
ـطلوبـة. كمـا تعـلمون نـفسي لـلفـترة ا
لم أتــبع تــعـلــيـمــات احلـكــومـة ولــهـذا
اعـــــتـــــذرت في وقـت ســـــابق مـن هــــذا

ـتـوقع أن حتـدث بـعض الـتـغـيـرات احملمـودة فى من ا
هنية. حياتك ا
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أنت تـبـالغ كـثـيـرا عــنـد تـعـلق األمـر مـتـعـلـقـا بـالـنـظـام
الغذائى والتمرينات الرياضية.
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 تـرقية فى طـريقـها إليك سـتمنـحك مسـئوليـات جديدة
وستجد فرصة لتحقق ذاتك.

—u¦ «

 عـلـيك أن تـهــدأ قـلـيال حــتى تـسـتـطــيع أن تـنـجح فى
حتقيق اهدافك.
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اســتـــعـــد لـــلـــعــمـل وال تــســـمع لـــلـــنـــقـــد الــهـــدام من
. األخرين.يوم السعد االثن
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ـهـنـيـة سـتتـالشى خالل الـفـترة  بـعض الـصـعـوبـات ا
يوم السعد السبت. القادمة
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اهـتم بالـعـائلـة وال تـترك األمـور تسـيـر حولك من دون
ترتيب.
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يوم  ستكـون قادرا على إقناع اآلخرين بـوجهة نظرك
السعد الثالثاء. 
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 احليـاة العـشـوائيـة لهـا عواقب كـثـيرة قـد تتـسبب لك
شكالت. فى بعض ا
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ـــنــاسـب إلثـــبــات ذاتـك فــاعـــمل الـــيـــوم هـــو الـــوقت ا
وستنجح.رقم احلظ.9
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 مــشــاكل في الــعــمل ال تــسـتــطــيع الــتــخــلص مــنــهـا
بسهولة.يوم السعد االحد.
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ـقـابالت التى تـؤثـر على مـجال حـاول أن تبـتـعد عن ا
عملك.
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Âu−M «Ë X½√WIÐUD²*«  ULKJ «

مـجـمـوعـة من الـكـلـمـات
ـــكن كــتــابــتــهــا الــتي 
أفــقـيـا ورأســيـا في ذات
الــوقت وهــو مـايــظــهـر
مـن خالل كـــــــــتــــــــابــــــــة
مـــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني

الكلمات اآلتية:
 1-العملة الروسية

 2-الزام
 3-من انواع السمك

 4-فط
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ان ا
خضر

ـشـاركـ وجـعـلهـا من   30-15بدالً ا
من  25-15 الـــتي  االعـالن عـــنـــهــا
ســابـــقــاً.وســبق أن حــددت الــفــنــون
سـابـقة شـاركـة بـا الـعامـة شـروط ا
ــشـاركـ وهي أن تــكـون جـنــسـيـة ا
عـراقيـة ومـحل اقـامتـهم الـدائـمة في
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قـررت دائـرة الـفـنـون الـعـامـة تـمـديد
مـوعد إقـامـة مـسابـقـة الـفنـان بـشـير
مهدي الى  27 كانـون األول احلالي
وتمـديد تـسـلم االعمـال حتى  20 من
الشـهر ذاته.كـما قـررت تغـييـر أعمار

الـواسـطي الـسـنـوي وعـلى قـاعـاتـها
الــفـنــيــة احـتــضـنـت الـثالثــاء نـدوة
حـــواريـــة عن أسـس ومـــؤهالت دعم
تحف الوطـني للفن احلديث شارك ا
بهـا عمـيد كلـية الـفنـون اجلمـيلة في
جـامـعـة بابـل الدكـتـور فـاخـر مـحـمد
والـنـاقد صالح عـبـاس.وقـال مـحـمد
إن (الـفـن الـتـشـكــيـلي الــعـراقي مـهم
جداً لكنه تعرض لهـزة كبيرة بعد ما
حــصل في  2003 مـــشــدداً بـــالــقــول
(تـعرضـنـا خلسـارة كـبـيرة في 2003
اثـــــــــــــرت عــــــــــــــلـى احلــــــــــــــركـــــــــــــة
تحف التشـكيـلية).وأضـاف (ثقافـة ا
ليست ثقافة عربية بل ثقافة غربية)
مـشــيـراً الى أن (لــدى الـعـرب ثــقـافـة
ـتـحف اجلــديـدة تـمـتـد بـحـدود 60 ا
ــــتــــاحف عــــامــــاً). ولــــفـت الى أن (ا
االوروبــيـة تـشــكل نـوعــاً من عـقــلـيـة
ـتـاحف ثـقـافـة الـسـيـادة الن ثـقـافـة ا
اوروبــــيـــة) مــــؤكــــداً (ضـــرورة دعم
تحف الوطني ويـكون هناك اسناد ا

ــنــافــســة بـ الــعــراق وســتــكـون ا
الــلــوحــات الــواقــعــيــة الــفــنــتــازيــة
فـقط.وسـتـقــام االحـتـفـالـيـة في قـاعـة
ـقر الدائرة في شـارع حيفا عشتار 
من بــغــداد. الـى ذلك واصــلت دائــرة
الـفـنون  فـعـالـيـاتهـا ضـمن مـهـرجان

لـــــــهـــــــذا
االمــر). من
جـــانــبـه قــال
عــــــــبــــــــاس إن

ـتـحـف الـوطـني (ا
عالمة سيـادية التي
تشـبه الـعلم الـعراقي
وهـو مــدخل لـتــعـريف

العـالم بأهمـية الـفنون).
وأكــد (ضـــرورة عــقــد مــؤتــمــر
دولي بالتنسيق مع اليونسكو
ــــتــــحـف الــــوطــــني بــــشــــأن ا
الـعـراقـي) الفـتـاً الى (ضـرورة
تـدويـل قـضـيــة مـا تــعـرض له
ـتـحف الـوطـني بـعـد 2003). ا
ــــديـــر الــــعـــام بــــدوره قـــال ا
لـــلــــدائــــرة عــــلي عــــويـــد  إن
(الـفنـون الـعـامة تـمـتـلك وثائق
مــهــمــة بــشــأن مــا تــعــرضت له
الفنون التشكيلية من سرقة بعد

.(2003
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تحف الوطني للفن احلديث لقطة من ندوة عن ا
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األسـبـوع. أعتـذر مـرة أخرى دون
ـعـجـبـ حتـفظ).وبـعـد طـمـأنـة ا
بــأن نــتـيــجـة اخــتــبـار كــورونـا
سـلبية  تـابعت(على الرغم من
أنـــــنـي أدركت أن كـــــلـــــمـــــات
االعـتـذار لنـجم البـوب قد ال
يــكـون لــهـا وزن كــبـيـر ال
ســيــمــا الــشـخـص الـذي
خــالف الــقــواعــد مــثـلي
أدرك أن الــــــبـــــعض قـــــد
يــــســـعـى لـــتــــقـــلــــيـــدي
رسـالـتي إلـيهـم بسـيـطة:
مـن فـــضــــلـك ال تـــفــــعل).
وأضــافت (الـذنب والـعـار
الـذي حتملـته هذا األسبوع
خلــطـئي ال يــسـتــحق كل هـذا
الـعناء. بدالً من ذلك استمر في
االسـتمـاع إلى نصـيحـة احلكـومة
وأصـوات أبـطـال الـقـطـاع الـصحي

واتخاذ االحتياطات الالزمة. 
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ـتراوحـة أعـمارهم من - 6 عـدد من االطفـال ا
 10سهـوات قُدم فيـها مـواضيع متـنوعة مـنها
الــتـعــريف بـفن الــدمى وآلـيـات حتــريك الـدمى
بــشـــكل نــظـــري و عـــمــلي فـــضال عن تـــقــد
ـسرحـية الـعمـليـة التي قـام بأدائـها شـاهد ا ا
.ووفــقــا لـصــفــحـة وزارة ــشــاركـ األطــفـال ا
الثـقـافـة فـي (فـيـسبـوك) (تـسـعـى هـذه الورش
الى تنـمـيـة قـابلـيـات ومـهارات االطـفـال التـقان

هذا الفن اجلميل) .

جان صليبا

باريس هيلتون
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

نـافذ احلدودية ـسؤول في ا سـمعنا تـصريحات في االعالم 
ـنــافـذ الــتي زارهــا رئـيس تـفــيـد بــأنّ حـجـم ايـرادات بــعض ا
احلـكومة وأجرى تغـييرات ادارية فيهـا تضاعف خمس مرات.
طـلوب السـترداد ـتلـقي الفـرح ا وهـذه التـصريـحات ال تـمنح ا
حـقـوق الـدولــة والـشـعب ألنّ االيــرادات احلـقـيـقــيـة قـد تـكـون
عـشرين ضعـفاً وانّ التـحسن في وقف الفـساد وصل الى حد
تحدث أدلة خـمسة أضعاف فقط كما ال تتوافر للمسؤول ا
عـلى صـحـة انَّ هـذه االضـعـاف اخلـمـسـة هي احلـد الـطـبيـعي
اليـرادات الدولـة وليـست العـشـرين ضعـفاً أو أكـثر. وال يـوجد
تـبـريـر لـدى أي مـسـؤول لـعـدم زيـادة ايـرادات مـنـافـذ حـدودية

أخرى بنفس الكمية قد ال تكون مشمولة بالزيارات.
ـسـألـة ال تـخـفى عــلى أحـد في أنّـهـا عـمـلــيـات فـسـاد كـبـيـرة ا
ومـنـظـمـة ومـعـقـدة تـتـم في غـرف مـهـمـة بـوزارات ومـؤسـسـات
ووحـدات وملـيشـيات وال أحـد يقـترب من اسـوارها مـهمـا بلغ

عدد نياش صدره من التصريحات طبعاً وليس البطوالت.
ـنـافـذ خـسـر الـعـراق ثـروات هـائـلـة وال يـزال يـخـسـر بـسـبب ا
ـعابـر التي جـرى اسـتحـداث قسم مـنـها لـتلـبـية سـد نفـقات وا
مـليـشيـا أو شخـصيـة نافـذة أحيـاناً. اليـبدو  أن هـناك أي حل
قـابالً لـلـتــطـبـيق إال في حـدوده الــدنـيـا وحتت ضـغــوط مـعـيـنـة

ناورات. ولفترات هامشية تشبه ا
ـكن اعتمـاد طرق خـاضعـة لبـرمجة الـكتـرونيـة في دخول أية
شـحنـة الى الـبـلد عـبـر دفع مـسـبق للـتـعـريـفات اجلـمـركـية من
ــالي االلــكــتــروني او الــبــنــكي قــبـل دخـول خـالل الــتــحــويل ا
الــشــاحــنــة الى الــعــراق بــحــيث يــدخل الــســائــقــون ومــعــهم
ـالية بالغ قـد نزلت في حـساب وزارة ا ايـصاالت الـدفع وان ا

ببغداد. 
هـنا تبـقى مسـألة تقـدير ثـمن اجلمارك لـكل مادة في الـبضائع
كن أن تصنفـها اللجان الكترونياً وانَّ والـسلع وهذه مسألة 
نافـذ يتولون تدراك احلاالت الية في ا نتدبـ من ا ـوظف ا ا
ـا يـسهل الـتي ال تـخـضع لـلتـصـنـيف االلـكـتـروني في الـدفع 
نافذ مـعاملة الشاحنة وعدم اعـاقة أحد. هذا ليس كل ايراد ا
لـكنه مثـال واحد لـلتـنبيـه الى انّ باالمكـان التـعامل االلـكتروني
ـسـبق من اجل ضبط وعـبر احلـواسـيب والـكامـيـرات والدفع ا

جوانب من ايرادات الدولة.
ـجـرد هذه  انـني عـلى ثقـة كـامـلـة بأنّ بـاب الـفـساد ال يـغـلق 
الية ألنَّ الفساد بالبلد عمالق االجـراءات االدارية التنظيمية ا
كــبــيــر تــخـضـع له الــرؤوس الــكـبــيــرة  لــكــنه اســلــوب واحـد
لـلسيطرة واالدارة وحتديث آليـات الدولة التعبـانة. وانّ التغيير
األكـبر في القضـاء على الفسـاد كامالً مسألـة شبه مستـحيلة

وهناك مَن يقول أنّها مستحيلة استحالة أبدية .
ثل يقول حاميها حراميها.  وا
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لوكالة فـرانس برس إن :هيكل
النـمـر السـيفـي بيع في مـقابل
 60ألف فـــــرنـك ســـــويـــــســــري
(حوالى  68ألف دوالر) "ويبلغ
ســـعــره مـع الــعـــمــولــة 74862
فــرنـــكـــا ســويـــســـريــا (84330
دوالرا)" مـــــــشـــــــيـــــــرة إلى أن
(الـــشـــاري هـــو "هـــاوي جـــمع

سويسري).
ـتـحـجـرة هي حلـيوان وهـذه ا
من نوع هوبلـوفونيوس وهو
االسم الـعلـمي لـهـذا الـنوع من
الــــوشق الــــكــــبــــيــــر جـــداً ذي
األنــيـاب الــسـيــفـيــة الـذي كـان
طــوله يــبــلغ  1,20مــتــر. وكــان
ـبـلغ يـراوح سـعــرهـا مـقــدرا 
ب  60ألف فــرنك ســويــســري
و 80ألـــفـــا ( 68ألف دوالر و90
ألف دوالر). وكان قد عُـثر على
ــتـــحــجـــرة في مــزرعــة هــذه ا
بوالية داكوتا اجلنوبية نهاية

صيف 2019.

ـــــيـــــة من ـــــتـــــاحف الـــــعـــــا ا
ـــالـــيـــة ألزمــة الـــتـــداعــيـــات ا
ــســتــجـدّ فــايــروس كــورونــا ا
الـــتي ضـــربت مـــديـــنـــة ســـان

بطرسبورغ بقوّة.
الـى ذلك بـــيع هـــيــكـل عــظـــمي
شبه مكـتمل لنـمر سيـفي عائد
إلى حـوالى  40مـلــيـون ســنـة
الـــثالثــاء في مـــزاد عــلــني في
جــنـيف في مــقــابل حـوالى 85
ألف دوالر.هــذا الــهــيــكل الـذي
ـــاضي في اكـــتُـــشف الـــعـــام ا
واليــة داكــوتـا اجلــنــوبــيـة في
ــتـــحــدة والـــبــالغ الــواليـــات ا
طـــوله  1,20مــــتـــر وارتــــفـــاعه
سـنتـيـمـترا بـيع إثـر مـزايدات
لم تعمّر ألكثر من دقيقة خالل
جــلـــســة مـــزاد عــلى قـــطع من
التاريخ الـطبـيعي نظم في دار
ـزادات "أوتـيل دي فـانت" في ا
جـنـيف.وقـالت الـنـاطـقـة بـاسم
زادات فاني مونكورجيه دار ا

مــقــتــرحــا اســتــخــدام األمـوال
لــتـرمــيم الـقـبــو حـيث تـنــتـشـر
الـقـطط). وتـعـود قـصّـة الـهررة
في مـتـحف إرمـيـتـاج إلى وقت
إصدار اإلمـبراطـورة إليـزابيث
بيتروفـنا ابنة القـيصر بطرس
األكــبــر مـــرســومـــا أمــرت فــيه
بـالعـثور في قـازان على أفضل
الــقـــطط وأكــبـــرهــا لـإلمــســاك
بـالـفــئـران بـغـيـة إرسـالـهـا إلى
بالط صــاحـب اجلاللــة.ويــضمّ
قـطّا إرمـيـتــاج الـيـوم نـحـو  70
يــــطــــرد الـــــقــــوارض من هــــذا
ـتـحف الـكبـيـر في الـعـاصـمة ا
اإلمــــبـــراطـــوريـــة الــــســـابـــقـــة
لـــروســـيــا.وخـالل الـــســـنــوات
الــعــشــر األخــيـــر بــاتت قــطط
إرميتـاج تتمتّع بـشهرة توازي
تــلك الـتـي حتـظى بــهـا أعــمـال
ــــتـــحـف. ويـــخــــصَّص لــــهـــا ا

احتفال كلّ سنة.
ويـعــاني إرمــيـتــاج كــأغـلــبــيـة

{ سـان بـطـرسـبورغ (أ ف ب)
- تـــرك طـــبــــيب فـــرنــــسي في
وصـيّـته  3آالف يـورو لــلـقـطط
الـتـي تـعـيش في قــبـو مـتـحف
إرميـتاج في سـان بطـرسبورغ
والـتـي بـاتت من أبــرز رمـوزه
ـؤسـسـة بـحــسب مـا أعـلــنت ا
الــروســيـة الــشــهـيــرة.وأفـادت
اخلدمة اإلعالمية ألكبر متحف
في روسيا وكالة فرانس برس
ـعـلومـة (بـشأن :وردتـنا هـذه ا
الـتـركـة) هـذا الـصـيف. وبـاتت
العملية واإلجراءات القانونية
ــــرحــــلــــة الــــنــــهــــائــــيـــة في ا
ــــصـــدر أن الـــيــــوم.وكــــشف ا
الــواهـب هــو طــبــيب فــرنــسي
توفّي في احلـاديـة واخلمـس
من الــعـمـر يُــدعى كـريــسـتـوف
ـــتــحف بــاتـــار.وقـــال مــديـــر ا
ميـخائيل بـيوتـروفسكي خالل
مؤتـمر صـحافي (قـام صديـقنا
ـــبـــادرة الفـــتــة الـــفــرنـــسي 
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